
№45 (2299) 09.03.2016 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №231

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «СЕБ КОР-
ПОРАТИВНИЙ БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комі-
сія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-

ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії 
АД № 034465 від 06.07.2012, видану на підставі рішення 
Комісії від 28.02.2012 № 159 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕР-
НОМУ ТОВАРИСТВУ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 
(місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 
буд. 7, код за ЄДРПОУ 37515069), на підставі підпункту 
10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням 
ліцензіатом вищевказаного виду діяльності протягом 
року згідно з наявними в Комісії адміністративними дани-
ми за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярними даними 
станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 231–261 від 03.03.2016 р. 
Рішення Комісії № 266 від 03.03.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №232

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ФІРМА 
«МОТОР-ДІЛЕР»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльнос-
ті», статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Закону Украї-
ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії 
АЕ № 294580 від 17.11.2014, видану на підставі рішення 
Комісії від 21.10.2014 № 1424 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» 
(місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., м. Запоріж-
жя, вул. Омельченка, буд. 21, код за ЄДРПОУ 24513000), 
на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду 
діяльності протягом року згідно з наявними в Комісії ад-
міністративними даними за І-ІV квартали 2015 року та 
нерегулярними даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №233

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «БАНК АВАН-
ГАРД»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 За-
кону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», статті 16 Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок», пункту 9 частини другої стат-
ті 7 Закону України «Про державне регулювання рин-
ку цінних паперів в Україні» та пункту 11 розділу IV 
Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на 
окремі види професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№  862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії 
АЕ № 286806 від 22.01.2014, діяльності з управління 
цінними паперами серії АЕ № 286809 від 22.01.2014, 
видані на підставі рішення Комісії від 22.01.2014 № 57 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 
АВАНГАРД» (місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця 
Шолуденка, будинок 3, код за ЄДРПОУ 38690683), на 
підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного 
виду діяльності протягом року згідно з наявними в Ко-
місії адміністративними даними за І-ІV квартали 
2015 року та нерегулярними даними станом на 
25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №234

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ КБ «ТК КРЕ-
ДИТ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльнос-
ті», статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Закону Украї-
ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: андеррайтингу серії АЕ № 294482 
від 22.10.2014, видану на підставі рішення Комісії від 
14.10.2014 № 1371 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТО-
ВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ» (місцез-
находження: 01054, м. Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 
18/24, код за ЄДРПОУ 20050951), на підставі підпункту 
10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням 
ліцензіатом вищевказаного виду діяльності протягом 
року згідно з наявними в Комісії адміністративними дани-
ми за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярними даними 
станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №235

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ІК «ДОБРИЙ 
КАПІТАЛ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльнос-
ті», статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Закону Украї-
ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами, а саме: андеррайтингу серії АЕ № 294430 
від 24.09.2014, видану на підставі рішення Комісії від 
16.09.2014 № 1218 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ 
КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 01030, м.Київ, вулиця Бог-
дана Хмельницького, будинок 32, офіс 49, код за ЄДРПОУ 
33948171), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV По-
рядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказано-
го виду діяльності протягом року згідно з наявними в Комі-
сії адміністративними даними за І-ІV  квартали 2015 року 
та нерегулярними даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №236

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «ПОЛТАВА-
БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комі-
сія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 294524 від 21.10.2014, видану на 
підставі рішення Комісії від 21.10.2014 № 1411 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЛТАВА - 
БАНК» (місцезнаходження: 36020, Полтавська обл., міс-
то Полтава, вулиця Паризької Комуни, будинок 40 А, код 
за ЄДРПОУ 09807595), на підставі підпункту 10 пункту 1 
розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом 
вищевказаного виду діяльності протягом року згідно з 
наявними в Комісії адміністративними даними за І-ІV 
квартали 2015 року та нерегулярними даними станом на 
25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №237

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «ФІНАНС 
БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупи-
нення дії та анулювання ліцензій на окремі види профе-
сійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних па-
перів), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, 
зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 263056 від 25.04.2013, видану на 
підставі рішення Комісії від 29.11.2012 № 1093 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНС БАНК» 
(місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Панельна, бу-
динок 5, код за ЄДРПОУ 19193869), на підставі підпункту 
10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням 
ліцензіатом вищевказаного виду діяльності протягом 
року згідно з наявними в Комісії адміністративними дани-
ми за за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярними дани-
ми станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №238

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «АКБ «ІНДУ-
СТРІАЛБАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 294507 від 21.10.2014, видану на 
підставі рішення Комісії від 21.10.2014 № 1415 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АКЦІОНЕРНИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (місцезнахо-
дження: 69037, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця 
Сорок років Рад. України, будинок 39 Д, код за ЄДРПОУ 
13857564), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV 
Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевка-
заного виду діяльності протягом року згідно з наявними в 
Комісії адміністративними даними за І-ІV квартали 
2015  року та нерегулярними даними станом на 
25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016 м. Київ  №239

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльнос-
ті», статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Закону Украї-
ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 286681 від 15.10.2013, видану на 
підставі рішення Комісії від 15.10.2013 № 2368 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬПАРІ БАНК» 
(місцезнаходження: 01033, м.Київ, вулиця Тарасівська, 
будинок 19, код за ЄДРПОУ 38377143), на підставі під-
пункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездій-
сненням ліцензіатом вищевказаного виду діяльності про-
тягом року згідно з наявними в Комісії адміністративними 
даними за за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярними 
даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №240

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «БАНК «ЮНІ-
СОН»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 263115 від 05.06.2013, видану на 
підставі рішення Комісії від 05.06.2013 № 328 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК «ЮНІ-
СОН» (місцезнаходження: 03028, м. Київ, проспект Нау-
ки, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 38514375), на підставі 
підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з не-
здійсненням ліцензіатом вищевказаного виду діяльності 
протягом року згідно з наявними в Комісії адміністратив-
ними даними за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярни-
ми даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №241

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «БАНК МИ-
ХАЙЛІВСЬКИЙ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ № 286835 від 26.03.2014, ви-
дану на підставі рішення Комісії від 25.03.2014 № 351 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 
МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, 
провулок Рильський, будинок 10-12/3, код за ЄДРПОУ 
38619024), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV 
Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищев-
казаного виду діяльності протягом року згідно з наявни-
ми в Комісії адміністративними даними за І-ІV квартали 
2015 року та нерегулярними даними станом на 
25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №242

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 286956 від 29.07.2014, видану на 
підставі рішення Комісії від 22.07.2014 № 947 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВЕРНУМ БАНК» 
(місцезнаходження: 02094, м. Київ, проспект Гагаріна 
Юрія, будинок 17-В, код за ЄДРПОУ 36301800), на під-
ставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з 
нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду діяль-
ності протягом року згідно з наявними в Комісії адміні-
стративними даними за І-ІV квартали 2015 року та нере-
гулярними даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №243

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «ДІАМАНТ-
БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльнос-
ті», статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Закону Украї-
ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 286759 від 17.12.2013, видану на 
підставі рішення Комісії від 10.12.2013 № 2835 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДІАМАНТБАНК» 
(місцезнаходження: 04070, м.Київ, Контрактова площа, 
будинок 10-А, код за ЄДРПОУ 23362711), на підставі під-
пункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездій-
сненням ліцензіатом вищевказаного виду діяльності про-
тягом року згідно з наявними в Комісії адміністративними 
даними за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярними да-
ними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №244

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР «

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 185309 від 20.11.2012, видану на 
підставі рішення Комісії від 20.11.2012 № 1069 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (місцезнаходження: 
04107, м.Київ, вулиця Лук’янівська, будинок 1, код за 
ЄДРПОУ 38322199), на підставі підпункту 10 пункту 1 
розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом 
вищевказаного виду діяльності протягом року згідно з 
наявними в Комісії адміністративними даними за І-ІV 
квартали 2015 року та нерегулярними даними станом на 
25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №245

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ « КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ЦЕНТР»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 286950 від 22.07.2014, видану на 
підставі рішення Комісії від 22.07.2014 № 948 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «ЦЕНТР» (місцезнаходження: 03039, м. Київ, про-
спект Науки, будинок 54 Б, код за ЄДРПОУ 37119553), на 
підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду 
діяльності протягом року згідно з наявними в Комісії ад-
міністративними даними за І-ІV квартали 2015 року та 
нерегулярними даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №246

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «МАРФІН 
БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ № 263099 від 03.06.2013, ви-
дану на підставі рішення Комісії від 23.05.2013 № 304 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАР-
ФІН БАНК» (місцезнаходження: 68003, Одеська обл., 
місто Іллічівськ, вулиця Леніна, будинок 28, код за 
ЄДРПОУ 21650966), на підставі підпункту 10 пункту 1 
розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіа-
том вищевказаного виду діяльності протягом року згідно 
з наявними в Комісії адміністративними даними за І-ІV 
квартали 2015 року та нерегулярними даними станом на 
25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №247

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «МЕГАБАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 294500 від 23.10.2014, видану на 
підставі рішення Комісії від 23.09.2014 № 1252 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МЕГАБАНК» 
(місцезнаходження: 61002, Харківська обл., місто Харків, 
вулиця Артема, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09804119), 
на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду 
діяльності протягом року згідно з наявними в Комісії ад-
міністративними даними за І-ІV квартали 2015 року та 
нерегулярними даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №248

Щодо анулювання лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АД № 034379 від 24.05.2012, вида-
ну на підставі рішення Комісії від 24.05.2012 № 429 ПУ-
БЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (місцезнахо-
дження: 01015, м.Київ, вулиця Лаврська, будинок 16, код 
за ЄДРПОУ 35810511), на підставі підпункту 10 пункту 1 
розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіа-
том вищевказаного виду діяльності протягом року згідно 
з наявними в Комісії адміністративними даними за І-ІV 
квартали 2015 року та нерегулярними даними станом на 
25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №249

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку 
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІ ВЕЛЬ-
НО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ № 286855 від 23.04.2014, вида-
ну на підставі рішення Комісії від 23.04.2014 № 543 ПУ-
БЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
(місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, будинок 30-В, код за ЄДРПОУ 26547581), на підставі 
підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з не-
здійсненням ліцензіатом вищевказаного виду діяльності 
протягом року, згідно з наявними в Комісії адміністратив-
ними даними за за І-ІV квартали 2015 року та нерегуляр-
ними даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №250

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «АКЦІОНЕР-
НИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ № 263313 від 17.09.2013, вида-
ну на підставі рішення Комісії від 17.09.2013 № 1853 ПУ-
БЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» (місцезнахо-
дження: 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Крас-
нова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647), на підставі 
підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з не-
здійсненням ліцензіатом вищевказаного виду діяльності 
протягом року згідно з наявними в Комісії адміністратив-
ними даними за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярни-
ми даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №251

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ № 294491 від 21.10.2014, вида-
ну на підставі рішення Комісії від 07.10.2014 № 1331 ПУ-
БЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» (місцезнахо-
дження: 65125, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Вели-
ка Арнаутська, будинок 2 «Б», код за ЄДРПОУ 20935649), 
на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду 
діяльності протягом року згідно з наявними в Комісії ад-
міністративними даними за І-ІV квартали 2015 року та 
нерегулярними даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №252

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПрАТ «АЛЬТАНА 
КАПІТАЛ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ № 294686 від 20.01.2015, вида-
ну на підставі рішення Комісії від 10.04.2013 № 219 ПРИ-
ВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТАНА 
КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 04053, м.Київ, провулок 
Киянівський, будинок 7 А, код за ЄДРПОУ 20337279), на 
підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду 
діяльності протягом року згідно з наявними в Комісії ад-
міністративними даними за І-ІV квартали 2015 року та 
нерегулярними даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ №253

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПрАТ «МАЙСТЕР 
БРОК»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АГ № 579909 від 14.09.2011, вида-
ну на підставі рішення Комісії від 14.09.2011 № 880 ПРИ-
ВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАЙСТЕР 
БРОК» (місцезнаходження: 04050, м. Київ, вулиця Арте-
ма, будинок 60, код за ЄДРПОУ 21608094), на підставі 
підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з не-
здійсненням ліцензіатом вищевказаного виду діяльності 
протягом року згідно з наявними в Комісії адміністратив-
ними даними за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярни-
ми даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №254

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «АЙ ПІ 
СЕК’ЮРІТІЗ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ № 294736 від 14.02.2015, вида-
ну на підставі рішення Комісії від 20.05.2013 № 296 ТО-
ВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ 
ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» (місцезнаходження: 01025, м. Київ, ву-
лиця Велика Житомирська, будинок 6/11, код за ЄДРПОУ 
36301402), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV 
Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевка-
заного виду діяльності протягом року згідно з наявними 
в Комісії адміністративними даними за І-ІV квартали 
2015 року та нерегулярними даними станом на 
25.02.2016  року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №255

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ДАЙМОНД 
ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АД № 034342 від 26.04.2012, вида-
ну на підставі рішення Комісії від 26.04.2012 № 360 ТО-
ВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» (місцезнаходжен-
ня: 03680, м. Київ, вулиця М. Амосова, будинок 12, офіс 
5-С, каб. №1, 2, 3, код за ЄДРПОУ 37716270), на підставі 
підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з не-
здійсненням ліцензіатом вищевказаного виду діяльності 
протягом року згідно з наявними в Комісії адміністратив-
ними даними за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярни-
ми даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №256

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ІК «ІФГ КА-
ПІТАЛ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ № 294618 від 10.12.2014, вида-
ну на підставі рішення Комісії від 09.12.2014 № 1670 ТО-
ВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІФГ КАПІТАЛ» (місцезна-
ходження: 03150, м.Київ, вулиця Червоноармійська, бу-
динок 72, офіс 48, код за ЄДРПОУ 36645230), на підставі 
підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з не-
здійсненням ліцензіатом вищевказаного виду діяльності 
протягом року згідно з наявними в Комісії адміністратив-
ними даними за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярни-
ми даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №257

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «І-НВЕСТ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: діяльності з управління 
цінними паперами серії АЕ № 286893 від 22.05.2014, 
видану на підставі рішення Комісії від 20.05.2014 
№  661 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «І-НВЕСТ» (місцезнаходження: 04080, м.Київ, 
вулиця Фрунзе, будинок 1-3, код за ЄДРПОУ 36473568), 
на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного 
виду діяльності протягом року згідно з наявними в Ко-
місії адміністративними даними за І-ІV квартали 
2015 року та нерегулярними даними станом на 
25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №258

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ПРО КАПІ-
ТАЛ СЕК’ЮРІТІЗ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 185452 від 20.02.2013, видану на 
підставі рішення Комісії від 05.04.2012 № 286 ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО КА-
ПІТАЛ СЕК’ЮРІТІЗ» (місцезнаходження: 03150, м.Київ, 
вулиця Предславинська, будинок 11-А, код за ЄДРПОУ 
37815436), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV 
Порядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевка-
заного виду діяльності протягом року згідно з наявними в 
Комісії адміністративними даними за І-ІV квартали 
2015  року та нерегулярними даними станом на 
25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №259

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «СПАЙК-
ІНВЕСТ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ № 185349 від 19.12.2012, видану на 
підставі рішення Комісії від 19.12.2012 № 1143 ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПАЙК-
ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Писаржевського, бу-
динок 1А, код за ЄДРПОУ 35542661), на підставі підпунк-
ту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з нездійснен-
ням ліцензіатом вищевказаного виду діяльності протягом 
року згідно з наявними в Комісії адміністративними дани-
ми за І-ІV квартали 2015 року та нерегулярними даними 
станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016 м. Київ  №260

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «УНІВЕР КА-
ПІТАЛ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АГ № 579959 від 11.10.2011, видану на 
підставі рішення Комісії від 11.10.2011 № 963 ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР 
КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 01033, м.Київ, вулиця Жи-
лянська, будинок 59, офіс 102, код за ЄДРПОУ 33592899), 
на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у 
зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду 
діяльності протягом року згідно з наявними в Комісії ад-
міністративними даними за за І-ІV квартали 2015 року та 
нерегулярними даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

03.03.2016  м. Київ  №261

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «СОКРАТ»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національ-
на комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: діяльності з управління цінними 
паперами серії АД № 075763 від 30.07.2012, видану на 
підставі рішення Комісії від 29.04.2011 № 425 ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «СОКРАТ» (місцезнаходження: 04070, 
м.Київ, вулиця Почайнинська, будинок 70, офіс № 65, 
кімнати 2, 2А, 8, 11, код за ЄДРПОУ 32109383), на під-
ставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV Порядку, у зв’язку з 
нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду діяль-
ності протягом року згідно з наявними в Комісії адміні-
стративними даними за І-ІV квартали 2015 року та нере-
гулярними даними станом на 25.02.2016 року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів, відпо-
відно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів з 
дня його прийняття.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«03» березня 2016 р.  м. Київ  №266

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

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КИЇВСЬКІ ІН-
ВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» до Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на ви-
дачу ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку відповідно до Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності з управління актива-
ми інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами), затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 
року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі 
змінами), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 29.03.2016)р. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» 
(01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 
29/2, ідентифікаційний код юридичної особи 32000923) 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з управління активами інсти-
туційних інвесторів (діяльності з управління активами) у 
зв’язку із закінченням 28.03.2016 року строку дії попере-
дньо виданої ліцензії серії АВ)№)581100.

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 03 березня 2016 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення проведення прозорої приватизації) 

прийнято рішення
без зауважень

Про погодження внутрішніх документів СРО «Українська асоціація інвестиційного бізнесу» 
(змін до них)

прийнято рішення

Про відмову у видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку  - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «ТРЕЙД АКТИВ» (код за ЄДРПОУ 
39901888) (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (брокерська діяльність)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (брокерська діяльність)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «БАНК АВАНГАРД» (брокерська діяльність, діяльність з управління цінними папера-
ми)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» (андеррайтинг)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ІК «ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (андеррайтинг)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «ФІНАНС БАНК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення
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Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (діяльність з управління цінними 
паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЦЕНТР» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «МАРФІН БАНК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «МЕГАБАНК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (діяльність з управління цін-
ними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ІК «ІФГ КАПІТАЛ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «І-НВЕСТ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «СПАЙК-ІНВЕСТ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКРАТ» (діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

Щодо погодження набуття істотної участі Жигайло - Маційчук Г. С. у професійному учасни-
ку фондового ринку ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС»

прийнято рішення

Щодо реалізації активів пайового венчурного фонду недиверсифікованого виду закритого 
типу «Гарантований» ТОВ «КУА «Капітал Груп» при його ліквідації (документарна форма)

прийнято рішення

Щодо реалізації активів пайового венчурного фонду недиверсифікованого виду закритого 
типу «Гарантований» ТОВ «КУА «Капітал Груп» при його ліквідації (бездокументарна форма)

прийнято рішення

Щодо реалізації активів пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду 
«Автоальянс – Портфоліо» ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя» при його ліквідації

прийнято рішення

Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) 
ТОВ «КУА «КІП»

прийнято рішення
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Про затвердження змін до Плану-графіка проведення заходів з відстеження результатив-
ності регуляторних актів Комісії на I квартал 2016 року

прийнято рішення

Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонер-
ного товариства «Страхова компанія «Талісман Страхування»

прийнято рішення

Звіт про базове відстеження результативності 
регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 06 жовтня 2015 року № 1604 «Про 
затвердження Змін до Положення про порядок припи-
нення пайового інвестиційного фонду», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за 
№  1295/27740.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 06 жовтня 2015 року № 1604 «Про 

затвердження Змін до Положення про порядок припи-
нення пайового інвестиційного фонду», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за 
№  1295/27740.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено з метою необхідності 

удосконалення, спрощення та оптимізації процедури 
припинення пайового інвестиційного фонду (далі – 
Фонд).

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 10.02.2016 по 10.03.2016.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результа-

тивності регуляторного акта були застосовані статистич-
ний та соціологічний методи. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежува-
лася результативність, а також способи одержання 
даних

Відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної 
інформації щодо розміру надходжень до державного бю-
джету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управ-
ління активами інститутів спільного інвестування, на які 
поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були 
отримані шляхом проведення соціологічного опитування 
методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних 
учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Регуляторний акт встановлює граничний строк розра-
хунків з учасниками Фонду, в тому числі здійснення депо-
нування коштів на користь учасників Фонду, які не пода-
ли заявки на викуп належних їм акцій Фонду, або які 
подали зазначені заявки та не звернулися для отриман-
ня розрахунку, та який не повинен перевищувати одного 
календарного року з дати прийняття рішення про ліквіда-
цію Фонду.

З метою оптимізації процедури ліквідації Фонду регу-
ляторним актом знято обмеження щодо строків виконан-
ня кожного з етапів ліквідації, а також надано можливість 
одночасного (паралельного) виконання деяких етапів 

ліквідації Фонду, зокрема прийняття, опрацювання зая-
вок на отримання розрахунків від учасників Фонду, за-
безпечення реалізації активів Фонду та здійснення опла-
ти витрат за зобов’язаннями Фонду, що виникли в 
процесі його ліквідації тощо.

З метою захисту прав та законних інтересів інвесторів 
Фонду регуляторним актом передбачено подання, в разі 
зменшення загальної вартості чистих активів Фонду по-
над 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення 
про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його 
учасниками), інформаційної довідки, яка містить аналіз 
причин такого зменшення.

Крім того, регуляторним актом значно скорочено пере-
лік документів, що подаються для скасування реєстрації 
випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, 
проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів 
Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстра-
цію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду 
у разі його ліквідації.

Також регуляторним актом виключено норму щодо 
скасування рішення про ліквідацію Фонду та здійснено 
деякі редакційні правки. 

8. Кількісні та якісні значення показників результа-
тивності

Розмір надходжень до державного та місцевих бюдже-
тів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не 
змінився, оскільки актом не передбачено стягнення пла-
ти з суб’єктів господарювання.

Дія цього акта на сьогодні поширюється на пайові ін-
вестиційні фонди, які здійснюють діяльність зі спільного 
інвестування. З моменту створення інститутів спільного 
інвестування в Реєстрі зареєстровано понад 1000 пайо-
вих фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
регуляторний акт Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку розміщується на її офіційному сайті 
http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному друкова-
ному виданні Комісії було здійснено інформаційне пові-
домлення. 

Показником результативності дії цього регуляторного 
акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта 
та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення ви-
значених цілей, результати реалізації його положень ма-
ють позитивну динаміку, він не потребує змін чи допо-
внень. 

Прийняття регуляторного акта буде сприяти:
встановленню вимог до порядку ліквідації пайового 

фонду;
удосконаленню та спрощенню процедури ліквідації 

Фонду;



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 9 березня 2016 р. 

20

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

забезпеченню прозорої та зрозумілої інвесторам про-
цедури ліквідації та розрахунків з учасниками пайового 
фонду під час його ліквідації завдяки встановленню гра-
ничного строку розрахунків з усіма учасниками Фонду, 
який не може перевищувати одного календарного року з 
дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

забезпеченню захисту прав та законних інтересів 
учасників пайових фондів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Звіт про базове відстеження результативності 
регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 06 жовтня 2015 року № 1605 «Про 
затвердження Змін до Положення про порядок припи-
нення корпоративного інвестиційного фонду», зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 
2015  року за № 1296/27741.

2. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 06 жовтня 2015 року № 1605 «Про 

затвердження Змін до Положення про порядок припи-
нення корпоративного інвестиційного фонду», зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 
2015 року за № 1296/27741.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено з метою удосконалення, 

спрощення та оптимізації процедури припинення Фонду, 
а також уточнення окремих норм Положення.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 10.02.2016 по 10.03.2016.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результа-

тивності регуляторного акта були застосовані статистич-
ний та соціологічний методи. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної 
інформації щодо розміру надходжень до державного бю-
джету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управ-
ління активами інститутів спільного інвестування, на які 
поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були 
отримані шляхом проведення соціологічного опитування 
методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних 
учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Так, чинним Положенням передбачено здійснення лік-
відаційною комісією у день прийняття рішення про лікві-
дацію Фонду письмового повідомлення щодо прийнятого 
рішення про ліквідацію Фонду. 

Регуляторним актом узгоджено окремі норми, зокре-
ма, щодо документального забезпечення дотримання 
норм Закону щодо заборони розміщення та обігу акцій 
Фонду з моменту прийняття рішення про його ліквіда-
цію, а також щодо строків оформлення протоколу за-
гальних зборів, та як наслідок строків подання його до 

Комісії та Центрального депозитарію, зважаючи на нор-
му частини першої статті 29 Закону щодо строку скла-
дання протоколу.

Регуляторний акт встановлює граничний строк розра-
хунків з учасниками Фонду, в тому числі здійснення депо-
нування коштів на користь учасників Фонду, які не подали 
заявки на викуп належних їм акцій Фонду, або які подали 
зазначені заявки та не звернулися для отримання розра-
хунку, та який не повинен перевищувати одного кален-
дарного року з дати прийняття рішення про ліквідацію 
Фонду.

З метою оптимізації процедури ліквідації корпоратив-
ного фонду регуляторним актом знято обмеження щодо 
строків виконання кожного з етапів ліквідації, а також на-
дано можливість одночасного (паралельного) виконання 
деяких етапів ліквідації Фонду, зокрема прийняття, опра-
цювання заявок на отримання розрахунків від учасників 
Фонду, забезпечення реалізації активів Фонду та здій-
снення оплати витрат за зобов’язаннями Фонду, що ви-
никли в процесі його ліквідації тощо.

З метою захисту прав та законних інтересів інвесторів 
Фонду, регуляторним актом передбачено подання, в разі 
зменшення загальної вартості чистих активів Фонду по-
над 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення 
про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його 
учасниками), інформаційної довідки, яка містить аналіз 
причин такого зменшення.

Крім того, регуляторним актом значно скорочено пере-
лік документів, що подаються для скасування реєстрації 
випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) 
емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) 
про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі його 
ліквідації.

Також проектом регуляторного акта виключено норму 
щодо скасування рішення про ліквідацію Фонду та здій-
снено деякі редакційні правки. 

8. Кількісні та якісні значення показників результа-
тивності

Розмір надходжень до державного та місцевих бюдже-
тів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не 
змінився, оскільки актом не передбачено стягнення пла-
ти з суб’єктів господарювання. 

Дія цього акта на сьогодні поширюється на корпора-
тивні інвестиційні фонди, які здійснюють діяльність зі 
спільного інвестування. З моменту створення інститутів 
спільного інвестування в Реєстрі зареєстровано понад 
200 корпоративних фондів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
регуляторний акт Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку розміщується на її офіційному сайті 
http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному друкова-
ному виданні Комісії було здійснено інформаційне пові-
домлення. 

Показником результативності дії цього регуляторного 
акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього 
звіту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта 
та ступеня досягнення визначених цілей
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Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визна-
чених цілей, результати реалізації його положень мають 
позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень. 

Прийняття регуляторного акта буде сприяти:
встановленню вимог до порядку ліквідації корпоратив-

ного фонду;
удосконаленню та спрощенню процедури ліквідації;
забезпеченню прозорої та зрозумілої інвесторам про-

цедури ліквідації та розрахунків з учасниками корпора-
тивного фонду під час його ліквідації завдяки встанов-
ленню граничного строку розрахунків з усіма учасниками 
Фонду, який не може перевищувати одного календарно-
го року з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

забезпеченню захисту прав та законних інтересів 
учасників корпоративних фондів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

25.02.2016  № 230/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв Тимур 
Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квітня 2015 
року № 483 «Про надання повноважень», відповідно до 
Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№ 2213/22525 (із змінами) на підставі заяви, поданої

Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Дніпровська аудиторська група» (ТОВ «Дніпровська ау-
диторська група»)

код за ЄДРПОУ 33612773
місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, 

вул. Свердлова, буд. № 30/32, кв. (офіс) 46
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 3636 
від 29 вересня 2005 року, чинне до 28 травня 2020 року,

свідоцтво про відповідність системи контролю якості, 
видане відповідно до рішення АПУ від 24 листопада 
2011 року № 243/3,

інформація про керівника та працівників аудиторської 
фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів:

Скрябін М.М.– на посаді директора
Передистий С.В. – на посаді аудитора
Стецюренко С.А. – на посаді аудитора, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Дніпровська аудиторська група» (код за ЄДРПОУ 
33612773) до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

26.02.2016 року  м. Київ  № 231/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв 
Тимур Заурбекович на підставі рішення НКЦПФР від 10 
квітня 2015 року № 483 «Про надання повноважень», 
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 
1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 
грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме 
підпункту 1.10 пункту 1 розділу VII Порядку, щодо

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23504528
місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв 

Сталінграда, 26, кв. 310
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 1037 
від 23 лютого 2001 року, чинне до 24 лютого 2016 року,

УСТАНОВИЛА:
закінчення строку дії свідоцтва про внесення до реє-

стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів, серії П 000146 від 13 серпня 2013 року строком дії до 
24 лютого 2016 року, видане ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«МІЛА-АУДИТ».

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.10 
пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-

АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 23504528) з реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

26.02.2016   № 232/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв 
Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 
10  квітня 2015 року № 483 «Про надання повноважень», 
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№  1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами) на під-
ставі заяви, поданої Товариством з обмеженою відпові-
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дальністю «Крестон Джі Сі Джі Аудит» (ТОВ «Крестон 
Джі Сі Джі Аудит»), код за ЄДРПОУ 31586485, 03150, 
м.  Київ, вул. Горького, 172, оф. 716, свідоцтво про вне-
сення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, вида-
не Аудиторською палатою України № 2846 від 28 лютого 
2002 року, чинне до 26 січня 2017 року, свідоцтво про від-
повідність системи контролю якості, видане відповідно 
до рішення АПУ від 03 листопада 2011 року № 240/5, ін-
формація про керівника та працівників аудиторської фір-
ми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів: Домрачов А.П. – на посаді директора, 
Чужакова О.Г. – на посаді директора департаменту ауди-
та Єфремов С.О. – на посаді аудитора, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Крестон Джі Сі Джі Аудит» (ТОВ «Крестон Джі Сі Джі 
Аудит») (код за ЄДРПОУ 31586485) до реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

26.02.2016  м. Київ  № 233/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв 
Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 
10  квітня 2015 року № 483 «Про надання повноважень», 
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№  1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами) на під-
ставі заяви, поданої

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «АЛЕН-
АУДИТ» (ТОВ АФ «АЛЕНАУДИТ») 

код за ЄДРПОУ 35281710
місцезнаходження: 52001, Дніпропетровська обл., 

Дніпропетровський р-н, м. Підгородне, вул. Ново-
московська, 109

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 4028 від 27 вересня 2007 року, чинне до 06 вересня 
2017 року,

свідоцтво про відповідність системи контролю якості, 
видане відповідно до рішення АПУ від 29 вересня 
2011 року № 239/4,

інформація про керівника та працівників аудиторської 
фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні 
аудиторських перевірок професійних учасників ринку 
цінних паперів:

Гузь Г.О. – на посаді генерального директора
Іонова О.В. – на посаді виконавчого директора

Савченко В.Ю. – на посаді аудитора, 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

внести ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «АЛЕНАУДИТ» 
(ТОВ АФ «АЛЕНАУДИТ») (код за ЄДРПОУ 35281710) до ре-
єстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії          ____________  Т. Хромаєв
 (підпис) 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.03.2016   № 235/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення 
НКЦПФР від 10 квітня 2015 року № 483 «Про надання 
повноважень», відповідно до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), на підставі заяви, поданої ПРИВАТНИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТИМЛАР-
АУДИТ» (ПП «АФ «ТИМЛАР-АУДИТ»), код за ЄДРПОУ 
24741209, 04213, м. Київ, вул. Прирічна, 1, кв. 52, про 
внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, та документів, згідно з підпунктом 
«в» пункту 1 розділу V Порядку, а саме у зв’язку із зміною 
терміну чинності свідоцтва про внесення до Реєстру  
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України № 1747 від 30 березня 2001 року, чин-
ного до 24 лютого 2016 року та продовженого до 28 січня 
2021 року,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТИМЛАР-АУДИТ» (ПП «АФ 
«ТИМЛАР-АУДИТ») (код за ЄДРПОУ 24741209) до реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.03.2016   № 236/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення 
НКЦПФР від 10 квітня 2015 року № 483 «Про надання 
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повноважень», відповідно до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), на підставі заяви, поданої АУДИТОРСЬКОЮ 
ФІРМОЮ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ КОРТ І СТІМАН» (АФ ТОВ «ДЕ 
КОРТ І СТІМАН»), код за ЄДРПОУ 24595721, 03150, 
м. Київ, вул. Горького, 157, кв. 29, про внесення змін до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів, та документів, згідно з підпунктом «в» пункту 1 
розділу V Порядку, а саме у зв’язку із зміною терміну чин-
ності свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України № 1728 від 30 березня 2001 року, чинного до 
31  березня 2016 року та продовженого до 28 січня 
2021  року,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДЕ КОРТ І СТІМАН» (АФ ТОВ «ДЕ КОРТ І СТІМАН») 
(код за ЄДРПОУ 24595721) до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.03.2016  м. Київ  № 239/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення 
НКЦПФР від 10 квітня 2015 року № 483 «Про надання 
повноважень», відповідно до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), на підставі заяви, поданої

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ ДАЛЬ-
НІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГРАВІС» (ТОВ «АФ 
«ГРАВІС»)

код за ЄДРПОУ 23470984
місцезнаходження: 61072, м. Харків, просп. Леніна, 56
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, та документів, згідно з 
підпунктом «в» пункту 1 розділу V Порядку, а саме у 
зв’язку із зміною терміну чинності свідоцтва про внесен-
ня до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України № 1022 від 23 лютого 
2001 року, чинного до 24 лютого 2016 року та продовже-
ного до 28 січня 2021 року,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГРАВІС» 
(ТОВ «АФ «ГРАВІС») (код за ЄДРПОУ 23470984) до ре-
єстру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів.

Голова Комісії ____________  Т. Хромаєв
                               (підпис) 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.03.2016   № 240/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення 
НКЦПФР від 10 квітня 2015 року № 483 «Про надання 
повноважень», відповідно до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змі-
нами), на підставі заяви, поданої

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НЮАНС - АУДИТ» 
(ТОВ «АФ «НЮАНС - АУДИТ»)

код за ЄДРПОУ 30303488
місцезнаходження: 02660, м. Київ, просп. Визволите-

лів, 3, оф. 12
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, та документів, згідно з 
підпунктом «в» пункту 1 розділу V Порядку, а саме у 
зв’язку із зміною терміну чинності свідоцтва про внесен-
ня до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України № 2085 від 30 березня 
2001 року, чинного до 24 лютого 2016 року та продовже-
ного до 28 січня 2021 року,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НЮАНС 
- АУДИ» (ТОВ «АФ «НЮАНС - АУДИТ») (код за ЄДРПОУ 
30303488) до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.03.2016   № 241/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку Голова НКЦПФР Комісії 
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Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення 
НКЦПФР від 10 квітня 2015 року № 483 «Про надання 
повноважень», відповідно до Порядку ведення реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів (далі – Порядок), затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012  року 
за № 2213/22525 (із змінами), на підставі заяви, по-
даної

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ ДАЛЬ-
НІСТЮ «БАРВІНОК-АУДИТ» (ТОВ «БАРВІНОК-АУДИТ»)

код за ЄДРПОУ 24133846
місцезнаходження: 61010, м. Харків, вул. Тобольсь-

ка, 42
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, та документів, згідно з 
підпунктом «в» пункту 1 розділу V Порядку, а саме у 
зв’язку із зміною терміну чинності свідоцтва про внесен-
ня до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України № 2413 від 23 лютого 
2001 року, чинного до 24 лютого 2016 року та продовже-
ного до 28 січня 2021 року,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРВІНОК-АУДИТ» (ТОВ «БАРВІ-
НОК-АУДИТ») (код за ЄДРПОУ 24133846) до реєстру  
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.03.2016 № 242/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв 
Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 
10  квітня 2015 року № 483 «Про надання повнова-
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі 
– Порядок), затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012 року №  1519, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із 
змінами), а саме підпункту 1.8 пункту 1 розділу VII 
Порядку, щодо

ТОВ «Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит» 
код за ЄДРПОУ 20833340
місцезнаходження: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7, 

оф. 11-а
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№  0541 від 26 січня 2001 року, чинне до 24 вересня 
2020  року,

УСТАНОВИЛА:
закінчення терміну чинності сертифікатів аудиторів 

Будзан Наталії Василівни серії А № 005078, чинного до 
30 січня 2016 року, Литвиненко Наталії Олександрівни 
серії А № 005079, чинного до 30 січня 2016 року та непо-
дання документів, передбачених пунктом 3 розділу V 
Порядку, відповідно до підпункту «е» пункту 1 розділу V 
Порядку, у термін, визначений пунктом 2 розділу V 
Порядку.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.8 
пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит» 

(код за ЄДРПОУ 20833340) з реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів, та анулювати свідо-
цтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, серії П 000322 від 02  квіт-
ня 2013 року, чинне до 24 вересня 2020 року.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.03.2016  № 243/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв 
Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квіт-
ня 2015 року № 483 «Про надання повноважень», відпо-
відно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№  1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме 
підпункту 1.8 пункту 1 розділу VII Порядку, щодо 
ТОВ  «Аудит-АС», код за ЄДРПОУ 30736531, 83050, 
м.  Донецьк, вул. Щорса, 42, свідоцтво про внесення до 
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане 
Аудиторською палатою України № 2861 від 28 лютого 
2002 року, чинне до 26 січня 2017 року,

УСТАНОВИЛА:
закінчення терміну чинності сертифіката аудитора 

Радіонової Ангеліни Геннадіївни серії А № 005067, чин-
ного до 30 січня 2016 року та неподання документів, пе-
редбачених пунктом 3 розділу V Порядку, відповідно до 
підпункту «е» пункту 1 розділу V Порядку, у термін, ви-
значений пунктом 2 розділу V Порядку.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.8 
пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «Аудит-АС» (код за ЄДРПОУ 30736531) 

з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів, та анулювати свідоцтво про внесення до реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудитор-
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ські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів, серії П 000195 від 24 лютого 2014 року, чинне до 
26 січня 2017 року.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.03.2016  м. Київ  № 244/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв 
Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квіт-
ня 2015 року № 483 «Про надання повноважень», відпо-
відно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№  1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме 
підпункту 1.8 пункту 1 розділу VII Порядку, щодо

ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» 
код за ЄДРПОУ 13659226
місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, 

вул. Б. Лепкого, 34, оф. 1
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№  0036 від 26 січня 2001 року, чинне до 24 вересня 
2020  року,

УСТАНОВИЛА:
закінчення терміну чинності сертифіката аудитора 

Хрипуненка Олександра Сергійовича серії А № 005083, 
чинного до 30 січня 2016 року та неподання документів, 
передбачених пунктом 3 розділу V Порядку, відповідно 
до підпункту «е» пункту 1 розділу V Порядку, у термін, 
визначений пунктом 2 розділу V Порядку.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.8 
пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» (код за ЄДРПОУ 

13659226) з реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про вне-
сення до реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, серії П 000286 від 10 жовтня 2014 року, 
чинне до 24 вересня 2020 року.

Голова Комісії ____________  Т. Хромаєв
                               (підпис) 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.03.2016 року  м. Київ  № 245/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв 

Тимур Заурбекович на підставі рішення НКЦПФР від 
10  квітня 2015 року № 483 «Про надання повнова-
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру ауди-
торських фірм, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі 
– Порядок), затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із 
змінами), а саме підпункту 1.10 пункту 1 розділу VII 
Порядку, щодо

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА-АУДИТ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24892368
місцезнаходження: 08298, Київська обл.. м. Ірпінь, 

с.м.т. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 7
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№  1832 від 30 березня 2001 року, чинне до 24 лютого 
2016 року,

УСТАНОВИЛА:
закінчення строку дії свідоцтва про внесення до реє-

стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів, серії П 000047 від 12 березня 2013 року строком дії 
до 24 лютого 2016 року, видане ТОВ «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «РАДА-АУДИТ».

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.10 
пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА-

АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 24892368) з реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.03.2015  м. Київ  № 246/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова Комісії Хромаєв Тимур 
Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квітня 
2015 року № 483 «Про надання повноважень», відповід-
но до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме підпункту 
1.1 пункту 1 розділу VII Порядку, щодо

ТОВ «Українська аудиторська група»
код за ЄДРПОУ 31303164
місцезнаходження: 03191, м. Київ, вул. Касіяна, 1
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 2540 від 30 березня 2001 року, чинне до 24 грудня 
2020 року,
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УСТАНОВИЛА:
подання 16 лютого 2016 року ТОВ «Українська ауди-

торська група» заяви про виключення з реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.1 
пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «Українська аудиторська група» (код 

за ЄДРПОУ 31303164) з реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво 
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, серії П 000343 від 02 жовтня 
2014 року, чинне до 24 грудня 2020 року.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 01.03.2016 №226, п. 2 розділу ІІІ Порядку здій-
снення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних то-
вариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу 
чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, 
затвердженого рішенням Комісії від 09 квітня 2013 року 
№ 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
21 травня 2013 року за №795/23327, та відповідно до до-
кументів, наданих ПрАТ «Бориспільський автозавод» 
(адреса: 08322, Київська область, Бориспільський р-н., 
с. Проліски, вул. Броварська, 4, код за ЄДРПОУ: 
31936646) на зупинення обігу акцій, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Бориспільський автозавод» — розпорядження 
№ 48-КФ-З від 1 березня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «ЕСОММ Со» (адреса: 01133, м. Київ, 
вул. Кутузова, 18/7, код за ЄДРПОУ: 23735402) на скасу-
вання реєстрації випуску акцій ПрАТ «ЕСОММ Со» у 
зв’язку з перетворенням в ТОВ «ЕСОММ Со», скасовано 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ЕСОММ Со». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ЕСОММ Со» від 
11 лютого 2011 року №78/10/1/10, видане Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку в м. Києві та Київській області, анульова-

но – розпорядження № 57-КФ-С-А від 3 березня 
2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, та на підставі п. 2 роз-
ділу 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 докумен-
тів, наданих ПАТ «Новомосковське рибоводне сільсько-
господарське підприємство» (51260, Дніпропетровська 
область, Новомосковський район, село Вільне, код за 
ЄДРПОУ: 00693374) на зупинення обігу акцій 
ПАТ «Новомосковське рибоводне сільськогосподар-
ське підприємство» у зв’язку з перетворенням в 
ТОВ «Новомосковське рибоводне сільськогосподарське 
підприємство», зупинено обіг акцій ПАТ «Новомосковське 
рибоводне сільськогосподарське підприємство» — роз-
порядження № 50-КФ-З від 2 березня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення 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 докумен-
тів, наданих Приватним акціонерним товариством 
«Азовавтосервіс» (адреса: 71100, Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Шаумяна, буд. 3, код за ЄДРПОУ: 
05461786) на зупинення обігу акцій ПрАТ «Азовавтосервіс» 
у зв’язку з перетворенням в ТОВ «Азовавтосервіс», зупи-
нено обіг акцій Приватного акціонерного товариства 
«Азовавтосервіс» (код за ЄДРПОУ: 05461786) – розпо-
рядження № 49-КФ-З від 2 березня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, рішення Комісії від 
01.03.2016 №227, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, наданих Державним 
агентством автомобільних доріг України, код за 
ЄДРПОУ: 37641918, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 9 
на скасування реєстрації випуску облігацій серії А, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії А Державного 
агентства автомобільних доріг України. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій Державного агентства ав-
томобільних доріг України від 25.12.2012 №304/2/12, ви-
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дане 26.12.2012 Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№33-КФ-С-О від 1 березня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, рішення Комісії від 01.03.2016 №227, 
п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових 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 докумен-
тів, наданих Державним агентством автомобільних до-
ріг України, код за ЄДРПОУ: 37641918, 03150, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 9 на скасування реєстрації випуску облі-
гацій серії В, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії 
В Державного агентства автомобільних доріг України. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій Державного 
агентства автомобільних доріг України від 25.12.2012 
№305/2/12, видане 26.12.2012 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №  34-КФ-С-О від 1 березня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого 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 від-
повідно до документів отриманих від ПрАТ «Позняки-
Жил-Буд», місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни 
Ахматової, 3, ідентифікаційний код юридичної особи: 
24089818, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з погашенням облігацій серії Р, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій серії Р ПрАТ «Позняки-Жил-Буд». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Позняки-
Жил-Буд» від 04 грудня 2013 року №230/2/2013, видане 
26  червня 2014 року Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 36-КФ-С-О від 3 березня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого 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 від-
повідно до документів отриманих від ПрАТ «Позняки-
Жил-Буд», місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни 
Ахматової, 3, ідентифікаційний код юридичної особи: 

24089818, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з погашенням облігацій серії D, скасовано реє-
страцію випуску облігацій серії D ПрАТ «Позняки-Жил-
Буд». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» від 04 травня 2012 року 
№51/2/12, видане 11 грудня 2012 року Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 35-КФ-С-О від 3 березня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, 
наданих ліквідатором ПрАТ «Костянтинівський мета-
лургійний завод» (85101, Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Леніна, буд. 172, код за ЄДРПОУ: 
33467279) на скасування реєстрації випуску акцій 
ПрАТ «Костянтинівський металургійний завод» у зв’язку 
із ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Костянтинівський металургійний завод». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Костянтинівський 
металургійний завод» від 28 травня 2010 року №266/1/10, 
видане 22 липня 2011 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 56-КФ-С-А від 2 березня 2016 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту спільного інвестування та 
регулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок при-
пинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.11. 2013 №2605, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2128/24660 
(із змінами), та наданих документів Товариством з обме-
женою відповідальністю «Компанія з управління актива-
ми «Капітал СМ»: 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 
36, оф. 204, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36013061, 
на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифі-
катів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Арт 
Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу у 
зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного ін-
вестиційного фонду «Арт Інвест» недиверсифікова-
ного виду закритого типу Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами 
«Капітал СМ» на загальну суму 8 000 000 (вісім мільйо-
нів) гривень, у кількості 8 000 000 (вісім мільйонів) штук, 
номінальною вартістю 1 (одна) гривня. Скасовано реє-
страцію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «Арт Інвест» 
недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами «Капітал СМ», що зареєстрований 13.09.2012  року 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску ін-
вестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвести-
ційного фонду «Арт Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «Капітал СМ» від 
13.09.2012 року № 00192, що видане Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0237-СІ від 25 лютого 2016 року.

03.03.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 

корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948, 
та відповідно до документів, отриманих від ТДВ «Кон-
церн «Весна», місцезнаходження: 49038, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Ленінградська, 68, код за ЄДРПОУ: 
14309215, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв`язку з анулюванням викуплених емітентом облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «А» 
ТДВ «Концерн «Весна». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій серії «А» ТДВ «Концерн «Весна» від 
16.08.2006 року №520/2/06, видане 26.07.2013 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано — розпорядження № 38-КФ-С-О від 
04 березня 2016 року.

04.03.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНчУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» 

(проїзд Ярославський, № 8, м. Кременчук, Полтавська область, 39611) 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів, що відбу-

дуться: 15 квітня 2016 року о 16-00 год. 
Збори відбудуться у приміщенні адміністративного корпусу 

ПАТ  «КрКЗ»(3-й поверх, конференцзал) 
за адресою: 39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярос-

лавський, № 8.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загаль-

них зборах відбудеться в день проведення зборів з 14-00 год. до 15-30 год. 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загаль-

них зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину 
11  квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів – довіреність на передачу їм права 
участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних збо-
рів ПАТ «КрКЗ». Затвердження регламенту Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2015 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік 
та затвердження висновків Ревізійної комісії.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «КрКЗ» за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «КрКЗ» за 2015 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «КрКЗ» та розміру річних диві-

дендів за 2015 рік.
7. Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської ді-

яльності ПАТ «КрКЗ» на 2016 рік. 
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ».
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ».
10. Внесення змін до Статуту ПАТ «КрКЗ» та затвердження нової редак-

ції Статуту ПАТ «КрКЗ».
Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають 

можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-

ся з понеділка по п`ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 
12.00  год. до 12.30 год.) за адресою: 39611, Полтавська область, м. Кре-
менчук, проїзд Ярославський, № 8, адміністративний корпус, кім. 507, Пу-
блічне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод». Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення з документами – Бузина Станіслав 
Васильович – Голова Правління-генеральний директор ПАТ «КрКЗ».

Згідно п.1 ст. 34 Закону України »Про акціонерні товариства», у Загаль-
них зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені 
до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представни-
ки. Участь у Загальних зборах є добровільною. Акціонер самостійно вирі-
шує брати чи не брати йому участь у Загальних зборах. Відсутність акціо-
нера на зборах не позбавляє його права ознайомлення з інформацією про 
діяльність Товариства, отримання дивідендів та інших прав, передбачених 
чинним законодавством. 

Телефон для довідок (0536) 76-43-03 З повагою, Наглядова рада 
ПАТ «КрКЗ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
публічного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний 

завод» за 2015 рік (складені за міжнародними стандартами фінансо-
вої звітності)

Найменування показника період
2014 р. 2015 р.

Усього активів (тис.грн.) 372 622 462 281
Незавершені капітальні інвестиції (тис.грн.) - -
Основні засоби (тис.грн.) 153 684 197 562
Інші необоротні активи (тис.грн.) 8 356 7 566
Запаси (тис.грн.) 102 283 107 156
Сумарна дебіторська заборгованість (тис.грн.) 103 196 129 738
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн.) 5 103 20 259
Власний капітал (тис.грн.) 245 392 268 113
Нерозподілений прибуток (тис.грн.) 72 757 53 194
Статутний капітал (тис.грн.) 56 777 56 777
Інший капітал (тис.грн.) 115 858 158 142
Довгострокові зобов`язання (тис.грн.) 20 000 18 700
Поточні зобов`язання (тис.грн.) 107 230 175 468
Чистий прибуток (тис.грн.) 24 859 17 176
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 734 840 8 734 840
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) 1310 1279

Голова Правління-генеральний директор  С.В. Бузина
Головний бухгалтер  Т.В. Мазурець



№45, 9 березня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІН-

НИЙ ЗАВОД «БОРТНИчІ» (код за ЄДРПОУ — 00849634), далі — 
Товариство, місцезнаходження: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щас-
ливе, вул. Л.Українки, 15, повідомляє Вас про скликання річних Загальних 
зборах акціонерів Товариства, які відбудуться «22» квітня 2016 року о 10-
00 год. за адресою: Київська область, смт. Бородянка, вул. Паркова, 
буд. 1-а.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться  
«22» квітня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів з 
9-00 год. до 9-45 год.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на 
участь у загальних зборах Товариства — станом на 24 годину «18» квітня 
2016 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2015 

рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-

вариства за 2015 рік, звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік 
та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства, 

одержаних у 2015 році.
9. Про затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2015 рік.
10. Про припинення повноважень членів діючої Наглядової ради Това-

риства;
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «ПЗ 
«Бортничі».

13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-
твердження його в новій редакції, в зв’язку зі змінами в законодавстві.

14. Про внесення змін та доповнень до Положень «Про загальні збори 
Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію 
Товариства» шляхом затвердження їх у новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком 
денним загальних зборів акціонерів, за адресою: Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, с. Щасливе, вул. Л.Українки, 15, у робочі дні, у робочий час, а в день 
проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний 
директор Товариства Мазур Сергій Володимирович, тел. 04495 35 2 66.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства», акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який 
посвідчує особу), представники акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(тис.грн.)

№ Найменування показника Період
2014 2015

1 Усього активів 18298 18416
2 Основні засоби 4593 4156
3 Довгострокові фінансові інвестиції 191 0
4 Запаси 533 535
5 Сумарна дебіторська заборгованість 10991 11709
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 0 2
7 Нерозподілений прибуток 0 0
8 Власний капітал 14383 13210
9 Статутний капітал 7378 7378

10 Довгострокові зобов'язання 0 218
11 Поточні зобов'язання 3915 4988
12 Чистий прибуток (збиток) 19,5 (319)
13 Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 0 0
14 Кількість власних акцій, викуплених протягом 

періоду (шт.)
0 0

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

0 0

16 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Генеральний директор ПАТ «Племінний завод «Бортничі» Мазур С. В.

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Укргiдроспецбуд», 01416470, 03067, м.Київ, вул. Гарматна, 6,  
(044) 407-60-71.

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 04.03.2016

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: ugsb.kiev.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ-аудит», 20587317

5.) Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 
24.04.2015, кворум: 99,56%. Загальні збори акціонерів скликані за рі-
шенням Наглядової ради. Порядок денний: 1.Про обрання лічильної 
комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження 
регламенту Загальних зборів акціонерів. 2.Звіт Правління Товариства 
про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 
2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт На-
глядової ради Товариства за підсумками 2014 року та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт та Висновки Ревізійної комісії та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Затвердження по-
рядку розподілу прибутку (покриття збитків), річного фінансового звіту 
та балансу Товариства за 2014 рік. 6.Припинення повноважень Голови 
та членів Наглядової ради. 7.Обрання Голови та членів Наглядової 
ради. 8.Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.  
9.Обрання Голови та членів Ревізійної комісії. Результати розгляду пи-
тань порядку денного: Обрали робочі органи зборів. Затвердили звiт 
Голови правлiння, звiт Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї, рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2014 рiк, поря-
док розподілу прибутку. Припинено повноваження: Голови та членів На-
глядової ради Демьохін І.А., Демьохін А.В., Пушкін І.О., Шеметов С.О., 
Демьохіна В.І.; Голови та членів Ревізійної комісії Вовченко Є.В., Ше-
вель О.М., Дячок І.О. Обрано: Голова та члени Наглядової ради: Демьо-
хін І.А., Демьохін А.В., Пушкін І.О., Хорошек В.В., Демьохіна В.І., Голова 

та члени Ревізійної комісії: Ворожбицька О.А., Беттяр С.В.; Топу-
нов  Ю.Г. По всім питанням порядку денного рішення прийнято згідно 
запропонованим проектам рішень.

6.) Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 28002 30087
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24664 25414
Довгострокові фінансові інвестиції 58 58
Запаси 155 118
Сумарна дебіторська заборгованість 1987 3405
Грошові кошти та їх еквіваленти 94 79
Власний капітал 3293 4918
Статутний капітал 12000 12000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-21056 -19431

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 14213 14213
Поточні зобов'язання і забезпечення 10496 10956
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.067700 -0.035400

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

-0.067700 -0.035400

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 23989240 23989240
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГIДРОСПЕЦБУД»
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Шановний акціонер !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОРХІДЕЯ»

( надалі - Товариство)
Інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників ак-

ціонерів) для участі в Зборах: 20 квітня 2016 року з 11 год. 00 хв. до 12 год. 
45 хв.Дата та час відкриття Зборів: 20 квітня 2016 року о 13 год.00 хв. Міс-
це реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ , Бессараб-
ська пл. 2, офіс Товариства.

Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, Бессарабська площа, 
буд. 2, 1-й поверх, офіс Товариства.Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах : 

Перелік складається станом на 24 годину 14 квітня 2016 року.
Перелік питань, 

що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту роботи загальних Зборів Товариства.
3. Обрання робочих органів (Голови та секретаря Зборів Товари-

ства).
4. Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово – господарської діяльності То-
вариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та звіту про фінансово – господарську 
діяльність Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 
2015 рік.

8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016  рік.
10. Затвердження зовнішнього аудитора.
11. Про відкликання Генерального Директора Товариства
12. Про обрання Генерального Директора Товариства
13. Про відкликання Ревізора Товариства.
14. Про обрання Ревізора Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів ( учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства : 
Україна, м. Київ, Бессарабська площа. 2, 1 поверх офіс Товариства, кожно-
го робочого дня з 10-00 до 18-00 години . а в день проведення Зборів – та-
кож у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – Пархоц 
Євгенія Яківна.

Найменування показника
період

Звітний 
2015рік

Попередній 
2014рік

Усього активів 330,9 149,1
Основні засоби ( залишкова вартість ) 3,7 5,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 292,8 139,8
Нерозподілений прибуток 43,0 (55,5)
Резервний капітал 27,7 102,9
Власний капітал 71,9 48,6
Статутний капітал 1,2 1,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 259,0 100,5
Чистий прибуток ( збиток) 43,0 -55,5
Середньорічна кількість акцій ( шт) 116 116
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду( шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду ( 
осіб )

6 12

Для реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати 
паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — та-
кож документ, що підтверджує повноваження представника на участь у за-
гальних зборах.Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціо-
нерів Товариства будуть прийматися в порядку , визначеному 
законодавством України. Довідки за телефоном ( 044)235-12-09 .Гене-
ральний директор Пархоц Є.Я.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР» 

Код за ЄДРПОУ 03327339
(39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Горького, 151), 

повідомляє про проведення чергових 
Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 19 квітня 2016 року о 13-00 год. 
за адресою: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, 
вул.  Горького,151, адміністративне приміщення ПАТ «РГК», кабі-
нет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день про-
ведення зборів з: 12-00 до 12-45 год. на підставі документу, що посвід-
чує особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм 
права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: на 24 годину 13 квітня 2016 року. 

Порядок денний: 
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою 

ТОВ  «Кремінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «РГК» та затвердження регламенту 
Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 

ПАТ  «РГК» про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2015 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії ПАТ «РГК» про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвер-

дження розміру дивідендів за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2016  рік.

9. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «РГК».
10. Внесення змін до Статуту ПАТ «РГК» та затвердження нової 

редакції Статуту ПАТ «РГК».
Основні показники фінансово – господарської діяльності 

ПАТ  «РГК» за 2015 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 10162 10868
Основні засоби 1317 1625
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 87 175
Сумарна дебіторська заборгованість 3562 3727
Грошові кошти та їх еквіваленти 282 259
Нерозподілений прибуток -27614 -23340
Власний капітал -20642 -16368
Статутний капітал 6972 6972
Довгострокові зобов’язання 20 4391
Поточні зобов’язання 30784 22845
Чистий прибуток (збиток) -4274 -133
Середньорічна кількість акцій (штук) 987274 987274
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

131 127

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку ден-
ного Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 
39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Горького,151, 
ПАТ  «РГК», кабінет Голови Правління. 

Відповідальна особа – Голова Правління Корявченков С.В.
Телефон для довідок: (0536) 78-27-02.

З повагою, Наглядова рада ПАТ «РГК»
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00377265)

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА 
ФАБРИКА»

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська,8
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 15 квітня 2016 року  о 10-00 год.  за адресою місцезнахо-
дження товариства в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 15 квітня 
2016 року  з  8-00 год.  до 9-45 год.  за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 11.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регла-

менту зборів.
3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-

яльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визна-
чення основних напрямків діяльності на  2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження 
звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2015 року.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

9. Затвердження уповноваженої особи на підписання змін та допо-
внень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод ( вчинення зна-
чних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період  до скли-
кання наступних чергових зборів акціонерів.

Для участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам 
акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціоне-
рів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законо-
давства.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів  Товариства, акціонери та їх представники мо-
жуть ознайомитися  за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 
9-00 год.  до 16-00 год .

Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус, юридичний від-
діл. Відповідальна особа – Лeжньова Ірина Сергіївна. Довідки за телефо-
ном : (057) 712-89-87

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

Найменування показника Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 997236 771048
Основні засоби 167695 162252
Довгострокові фінансові інвестиції 150680 123416
Запаси 183540 126913
Сумарна дебіторська заборгованість 461161 259229
Грошові кошти та їх еквівалент 19646 99163
Нерозподілений прибуток 769110 594342
Власний капітал 885747 717999
Статутний капітал 10630 10630
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 108040 50680
Чистий прибуток (збиток) 176479 144670
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2310850 2310850
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1275 1278

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 
№  45(2299)  від 09.03.2016 бюлетеня «Відомості НКЦПФР»

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

Голова Правління  - Генеральний директор А.А.Коваленко 
М.П
04 березня 2016 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕТОН»

Код за ЄДРПОУ 30661791
(39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів

Дата, час та місце проведення: 18 квітня 2016 року о 14-00 за 
адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтне-
ва, 8/18, офіс ТОВ «Кременчукнафтохімбуд-інвест», кабінет Ди-
ректора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день про-
ведення зборів з: 13-00 до 13-45 год. на підставі документу, що по-
свідчує особу. Представникам акціонерів мати довіреність на переда-
чу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах: на 24 годину 12 квітня 2016 року. 

Порядок денний: 
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою 

ТОВ  «Кремінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії 
та затвердження регламенту Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 

ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко-
місії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної 
комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради ПрАТ «Бетон» за 2015 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвер-

дження розміру дивідендів за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2016 рік.
9. Обрання Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон».
10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Бетон» та затвердження но-

вої редакції Статуту ПрАТ «Бетон». 

Основні показники 
фінансово – господарської діяльності ПрАТ  «Бетон» 

за 2015 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 3716 1131
Основні засоби 3028 2848
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1873 703
Сумарна дебіторська заборгованість 1817 422
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 6
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал 749 749
Довгострокові зобов’язання 36 1292
Поточні зобов’язання 7616 3020
Чистий прибуток (збиток) -1657 -1082
Середньорічна кількість акцій (штук) 74877 74877
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

14 15

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку 
денного Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 
39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9, ПрАТ  «Бе-
тон», кабінет Директора.

Відповідальна особа – Директор Міхалевич В.В.
Телефон для довідок: (05366) 4-21-61.

З повагою, Наглядова рада ПрАТ «Бетон»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Приватне акціонерне товариство «Обод»

Код за ЄДРПОУ 13933348
(39611, Полтавська область, м. Кременчук,  

проїзд Ярославський, 8)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціо-

нерів
Дата, час та місце проведення: 21 квітня 2016 року о 16-00 год. за 

адресою: 39611, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярослав-
ський, 8, у приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «КрКЗ»  
(4-й поверх, зал засідань).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день про-
ведення зборів з: 15-30 до 15-45 год. на підставі документу, що посвід-
чує особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм 
права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24 годину 15 квітня 2016 року. 

Порядок денний:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ 

«Кремінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «Обод» та затвердження регламенту За-
гальних зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 
результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 
2015  рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2015 рік 
та затвердження висновків Ревізора.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПрАТ «Обод» за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2015 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2015 рік та роз-

міру дивідендів за 2015 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 

2016 рік. 
8. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».
9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Обод» та затвердження нової 

редакції Статуту ПрАТ «Обод».
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів, які можуть вчинятися ПрАТ «Обод» у ході поточної господарської 
діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.

Основні показники фінансово — господарської діяльності 
ПрАТ «Обод» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 59521,0 44041,0
Основні засоби 13836,0 10680,0
Довгострокові фінансові інвестиції 12212,0 12212,0
Запаси 6917,0 5183,0
Сумарна дебіторська заборгованість 20478,0 11762,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 515,0 238,0
Нерозподілений прибуток 12669,0 15101,0
Власний капітал 37819,0 33904,0
Статутний капітал 801,0 801,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 21702,0 10137,0
Чистий прибуток (збиток) 8965,0 8720,0
Середньорічна кількість акцій (штук) 160122 160122
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «КРИВОРІЖГАЗ» (надалі — «Това-
риство»), місцезнаходження якого: 50051, Україна, Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 1, повідомляє про проведення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збори») 12 квітня 
2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металур-
гів,  1 (в учбовому класі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції  — о 09.00, закінчення реєстрації — о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 06 квітня 2016 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Реві-
зійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 — 2015рр. (тис.грн.).
Найменування показника період

2015р.* 2014р.
Усього активів 255796 244 644 
Основні засоби 133569  136 341
Довгострокові фінансові інвестиції 62  62
Запаси 10539  5 864
Сумарна дебіторська заборгованість 86866  65 597
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 643  26 825
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 33488 28678
Статутний капітал 875 875 
Довгострокові зобов’язання 67627 69 264
Поточні зобов’язання 251823 213 339 
Чистий прибуток (збиток) -98017  -67 512
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4375000 4 375 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1384 1516

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах. 

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при 
собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність 
оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у примі-
щенні Товариства за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 1 (відділ пра-
вового забезпечення, кім. 312), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 
16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних 
загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною особою за по-
рядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Конова І.О.

Довідки за телефоном (056)409-59-35.
ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЖГАЗ» 
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Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

294 291

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку ден-
ного Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-30 год. за адресою: 

39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8, 
ПрАТ «Обод», кабінет Директора.

Відповідальна особа — Директор Лавецький М.В.
Телефон для довідок: (0536) 77-77-30.

З повагою, Наглядова рада ПрАТ «Обод»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» (нада-
лі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 69035, Україна, Запорізька 
область, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7, повідомляє про проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збори») 
14 квітня 2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, Південне 
шосе, 52 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції  — о 09.00, закінчення реєстрації — о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 08 квітня 2016 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Реві-
зійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 — 2015рр. (тис.грн.).
Найменування показника період

2015р.* 2014р.
Усього активів 924 138 586 533
Основні засоби 335 400 316 441
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 10 562 5 313
Сумарна дебіторська заборгованість 454 089 127 389
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 837 30 540
Нерозподілений прибуток -289 023 -259 089
Власний капітал 161 667 179 756
Статутний капітал 5 434 5 434
Довгострокові зобов’язання 77 974 101 608
Поточні зобов’язання 684 497 305 169
Чистий прибуток (збиток) -29 934 -118 512
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21 737 600 21 737 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 963 2 105

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах. 

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при 
собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність 
оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть 
у приміщенні Товариства за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Завод-
ська,  буд. 7 ( юридичний відділ, кім. 401), щоденно (крім суботи та неділі) з 
10:00 год. до 15:45 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:45 год.), а в день 
проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами є Мироненко І.М.

Довідки за телефоном (0612) 222-74-83, 222-74-02.
ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»

Публічне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-
торговельна фірма «КРЕМТЕКС»

Код за ЄДРПОУ 00309699
(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 11/19), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 22 квітня 2016 року о 14-00 за адре-

сою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня 11/19, 
ПАТ  КВТФ «КРЕМТЕКС», актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведен-
ня зборів з: 13-00 до 13-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм права участі у 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах: на 24 годину 18 квітня 2016 року. 

Порядок денний:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження 
регламенту Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ 

«КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2015 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПАТ  КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ  КВТФ «КРЕМТЕКС» за 2015 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ КВТФ «КРЕМ-

ТЕКС».
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС».
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС», обрання уповноваженої особи на 
підписання контрактів.

12. Внесення змін до Статуту ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» та затвердження 
нової редакції Статуту ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС».

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС»  у ході поточної господарської 
діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.

Основні показники фінансово — господарської діяльності  
ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попере-

дній
Усього активів 8964 7770
Основні засоби 5066 5020
Довгострокові фінансові інвестиції

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРЕМЕНчУЦЬКА ВИРОБНИчО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРЕМТЕКС»
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Запаси 1170 883
Сумарна дебіторська заборгованість 2128 1683
Грошові кошти та їх еквіваленти 325 4
Нерозподілений прибуток 2407 -24
Власний капітал 3122 691
Статутний капітал 735 735
Довгострокові зобов’язання 4240 4375
Поточні зобов’язання 1594 2696
Чистий прибуток (збиток) +2431 +902
Середньорічна кількість акцій (штук)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 195 187

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня 11/19, ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС», 
кабінет Голови Правління — Генерального директора.

Відповідальна особа — Голова Правління — Генеральний директор 
Мисник Д.М.

Телефон для довідок: (0536) 74-27-11
З повагою, Наглядова рада ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НПО ДНІ-
ПРОПРЕС» (місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дні-
пропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 139; код ЄДРПОУ 24991515) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що 
відбудуться 14 квітня 2016 року за адресою: Україна, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд.139, в залі засідань на першому 
поверсі будівлі головного корпусу. Початок зборів об 11.00 годині.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 
10.00 до 10.45 години у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — 11 квітня 2016 р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: паспорт 
або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує осо-
бу; довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства — пред-
ставникам акціонерів.

Порядок денний:
- Розгляд питання про можливість виступити Товариству в якості майно-

вого поручителя.

- Розгляд питання про передачу в заставу нерухомого та рухомого май-
на, що належить Товариству на праві власності.

- Розгляд питання про надання повноважень Голові правління Товари-
ства.

- Розгляд питання про внесення змін до статуту Товариства.
- Розгляд питання про внесення змін до складу членів Наглядової Ради 

Товариства, зміни Голови Наглядової Ради Товариства та затвердження 
нового складу членів Наглядової Ради Товариства.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають 
право на участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися у робо-
чі дні з 10.00 до 16.00 години за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв 
Сталінграда, буд.139, в залі засідань на першому поверсі будівлі головного 
корпусу, а також в день проведення загальних зборів — у місці їх проведен-
ня. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Генеральний директор. Пропозиції щодо порядку денного направляти 
Генеральному директору в письмовій формі за адресою: 49000, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 139. До-
даткову інформацію можна отримати за телефоном: (056) 740-62-45.

Генеральний директор ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-
ГАЗ» (надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 49000, Україна, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, б. 2, повідом-
ляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — 
«Загальні збори») 13 квітня 2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Дні-
пропетровськ, вул. Шевченка, б. 2 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції  — о 09.00, закінчення реєстрації — о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 07 квітня 2016 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Реві-
зійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 — 2015рр. (тис.грн.).
Найменування показника період

2015р.* 2014р.
Усього активів 1 611 444 833 552 
Основні засоби 313 186 303 828 
Довгострокові фінансові інвестиції 1 511 130 133 
Запаси 47 929 18 893 
Сумарна дебіторська заборгованість 1 015 184 316 679 
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 302 37 574 
Нерозподілений прибуток (425 227) (277 577)
Власний капітал 49 038 195 600 
Статутний капітал 2 456 2 456 
Довгострокові зобов’язання 76 140 89 694 
Поточні зобов’язання 1 486 266 548 258 
Чистий прибуток (збиток) (165 016)  (48 924)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 861 720 861 720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 917 5 273

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах. 

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при 
собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність 
оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть 
у приміщенні Товариства за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шев-
ченка, 2 (відділ правового забезпечення та корпоративних відносин, 
кім.  206), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є начальник відділу 
правового забезпечення та корпоративних відносин Москаленко І.М..

Довідки за телефоном (0562) 47-13-47. 
ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифіка-
ції «МИКОЛАЇВГАЗ» (надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 
54003, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 159, 
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (на-
далі — «Загальні збори») 11  квітня 2016 року о 10.00 годині за адресою: 
м. Миколаїв, вул. чигрина, 159 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюва-
тися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реє-
страції  — о 09.00, закінчення реєстрації — о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 05 квітня 2016 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік.
11. Про зміну місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуван-

ням назви вулиці.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції.
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збо-

ри, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом 
затвердження їх у новій редакції.

14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле-

нами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Наглядової ради Товариства.

17. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з чле-

нами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважу-
ється на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами 
Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014 — 2015рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2015р.* 2014р.

Усього активів 741249 526071 
Основні засоби 243203 244094
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 20377 10525
Сумарна дебіторська заборгованість 385137 107805 
Грошові кошти та їх еквіваленти 30701 48904
Нерозподілений прибуток -78928 -43937
Власний капітал 176030 211021 
Зареєстрований (пайовий) капітал 2019 2019 
Довгострокові зобов’язання 42073 50281 
Поточні зобов’язання 523146 264769 
Чистий прибуток (збиток) -36745 -50456 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8077600 8077600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1887 2137

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на Загальних зборах. 

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати 
при собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну дові-
реність оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери мо-
жуть у приміщенні Товариства за адресою: 54003, Україна, Миколаївська 
область, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 159 (відділ договірної роботи, 
кім.504), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення річних загальних 
зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Терентьєв Кос-
тянтин Григорович.

Довідки за телефоном (0512) 67-49-07, 067 610 52 11.
ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ»

 Шановний акціонере!
ПрАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСО-

ВИХ ВИРОБІВ «ІСКРА», що знаходиться за адресою: 35705, Рів-
ненська обл., м.Здолбунів, вул.С.Наливайка, 1 повідомляє, що чергові за-
гальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2016 року о 14 год.00 хв. в 
приміщені актової зали за адресою: Рівненська обл., м.Здолбунів, 
вул.С.Наливайка, 1.

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 15 квітня 2016 року з 13 год до 
14год за переліком акціонерів складеним на 08 квітня 2016 року.

Порядок денний :
1.Про вибори голови та секретаря зборів акціонерів ПрАТ завод «Іскра»
2.Про обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів 

акціонерів ПрАТ завод «Іскра»
3.Про затвердження регламенту проведення зборів акціонерів ПрАТ за-

вод «Іскра».
4.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності то-

вариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2015рік (балансу та звіту 
про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 рік).

8.Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
9.Затвердження програми діяльності Товариства на 2016 рік.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: документ, 

що посвідчує особу акціонера, або його представника (паспорт); доручення на 

право участі в загальних зборах ( для фізичних осіб завірені нотаріально).
Ознайомлення з документами, що пов’язані з питаннями включеними 

до порядку денного можна за адресою: м.Здолбунів, вул.С.Наливайка, 1 
(2 поверх, бухгалтерія) в робочі дні з 8:00 до 16:00 год., а в день проведен-
ня зборів з 09:00 до 12:00 год.

Відповідальна особа: головний бухгалтер — Новосельська А.А.
Основні показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ завод «Іскра» (тис.грн.)
Найменування показника  Період

 Звітний 
2015 рік

Попередній 
2014 рік

Усього активів 8425 8263
Основні засоби 612 1053
Довгострокові фінансові інвестиції 14 14
запаси 3802 1877
Сумарна дебіторська заборгованість 3857 5183
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 7
Нерозподілений прибуток 2328 1231
Власний капітал 6692 4798
Статутний капітал 91 91
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1733 3465
Чистий прибуток (збиток) 2328 1231
Середньорічна кількість акцій (шт) 905900 905900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 54
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОГАЗ» (надалі — «Товари-
ство»), місцезнаходження якого: 49029, Україна, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 5 повідомляє про проведення За-
гальних зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збори») 13 квіт-
ня 2016 року о 14.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Воло-
дарського, 5 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснювати-
ся в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстра-
ції  — о 13.00, закінчення реєстрації — о 13.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 07 квітня 2016 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-

ками 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2016 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, 

Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом за-
твердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-
вариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами На-
глядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з члена-

ми Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Реві-
зійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 — 2015рр. (тис.грн.).
Найменування показника період

2015р.* 2014р.
Усього активів 409 646 419 252
Основні засоби 219 966 226 301 
Довгострокові фінансові інвестиції 6 697 6 697 
Запаси 2 069 2 746 
Сумарна дебіторська заборгованість 150 030 143 759
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 323 30 421 
Нерозподілений прибуток -205 616 -175 086
Власний капітал -130 370 -99 960
Статутний капітал 1 968 1 968
Довгострокові зобов’язання 105 374 101 801
Поточні зобов’язання 434 642 417 411
Чистий прибуток (збиток) -37 548 -125 444
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39 360 720 39 360 720
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 652 1 816

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на Загальних зборах. 

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при 
собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність 
оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у примі-
щенні Товариства за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 5 (відділ 
ВЕП, кім.407), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня 
перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів 
— також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлен-
ня акціонерів із зазначеними документами є Жевжик Вікторія Василівна.

Довідки за телефоном (056) 740-22-73.
ПАТ «ДНІПРОГАЗ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОГАЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАРИТЕТ»
повідомляє

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 14.04.2016 р. о 
13 год. 00 хв. за адресою 39609, України, Полтавська обл., м.Кремен-
чук, пров. Галузевий, 30.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 12 год. 30 хв. до 
12  год.  50 хв.

Порядок денний:
1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічиль-

ної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» Безуглого О.Б. за під-

сумками роботи за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Паритет» за підсумками роботи за 2015 рік.
4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Паритет», рішень Наглядової ради ПрАТ «Паритет».
5. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату диві-

дендів за 2015 рік. (доповідач Голова Наглядової ради ПрАТ «Паритет»– 
Олещенко О.О.). 

6. Обрання Голови та Членів Наглядової Ради ПрАТ «Паритет».
7. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ «Паритет» на 2016.р. 

(доповідач Голова Наглядової ради ПрАТ «Паритет» — Олещенко О.О.). 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах -10.04.2016р. Для участі у зборах при собі мати паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба 
мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно 
до чинного законодавства України. Ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Ви можете звернув-
шись за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 13.00 до 16.30 у при-

ймальну Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» — Безуглого О.Б., а в 
день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення. 

Довідки за телефоном: (05366) 42191.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.) 
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 911,7 1853,5
Основні засоби 418,6 469,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 380,1 585,8
Сумарна дебіторська заборгованість 111,7 793,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 5,5
Нерозподілений прибуток -455,9 -367,1
Власний капітал - -
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 837,9 1060,5
Чистий прибуток (збиток) -455,9 -367,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 39

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Виконавчий директор 
ПрАТ «Паритет»

_______________ О.Б. Безуглий 

ПАТ «Кіровоградобленерго» (код за ЄДРПОУ 23226362), емітент обліга-
цій, повідомляє, що згідно з інформацією про випуск облігацій, зареєстро-
ваною в ДКЦПФР 29 серпня 2005р. (реєстраційне свідоцтво №215/2/05), 

прийнято рішення про встановлення розміру процентної ставки за облігаці-
ями серії А по сорок третій — сорок четвертій процентній виплаті на рівні 
22% річних.

ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
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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: Публiчне акцiонерне товариство 
«Трикотажна фiрма «Арнiка», 00307543, 58008, м. Чернiвцi, вул. Прут-
ська, 6 (0372) 52-30-95; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 04.03.2016;  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-trikotazhna-f-rma-arn-ka; 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит», 22841651; 5. Інформація про загаль-
ні збори: Чергові загальні збори акціонерів відбулися 31.03.2015р. з кво-
румом 81,4 %. Порядок денний: 1. Обрання президії загальних зборів. 
Обрання членів лічильної комісії. 2. Затвердження порядку (регламенту) 
проведення загальних зборів. 3. Звіт Правління про підсумки господар-
ської діяльності Товариства за 2007-2014 р.р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради за 2007-2014 р.р. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт та висновки Ревiзiйної 
комісії за 2007-2014 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та висновків. 6. Затвердження річних звітів та балансів товариства за 
2007-2014 р.р. 7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2007-2014 р.р. 
Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2014 р. та їх розмір. 
8. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій 
редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до 
вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі 
пов’язаних зі зміною найменування. 9. Затвердження положень про за-
гальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію това-
риства. 10. Про припинення повноважень голів та членів наглядової 
ради, ревізійної комісії та правління товариства. 11. Обрання членів на-
глядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудо-
вих договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 12. Обрання членів 
ревізійної комісії. 13. Прийняття рішення про викуп товариством розмі-
щених ним акцій. 14. Про ліквідацію відокремленого підрозділу. З усіх 
питань порядку денного рішення прийняті. Пропозицiй до перелiку пи-

тань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.; 6.Інформація про 
дивіденди: Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2014 року 
було прийняте загальними зборами акцiонерiв товариства, що вiдбулися 
31.03.2015р. Дивіденди виплачувались за простими акціями. Форма ви-
плати — грошова. Сума нарахованих дивiдендiв — 624936,20 грн. На-
раховані дивіденди на одну акцію — 4,9 грн. Сума виплачених дивіден-
дів  — 492100,09 грн. Дата складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів — 29.05.2015р. Дата виплати дивідендів — до 
30.09.2015р. Iнформацiя про дивiденди за результатами 2015 року 
вiдсутня, оскiльки на дату розміщення рiчного звiту загальнi збори 
акцiонерiв за пiдсумками 2015 року ще не вiдбулися. Збори скликанi на 
23.03.2016р.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 9123 4589
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2401 1651
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 642 332
Сумарна дебіторська заборгованість 953 1109
Грошові кошти та їх еквіваленти 5105 1472
Власний капітал 7632 3698
Статутний капітал 32 32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7592 3658
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1491 891
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 35.74621 24.69852
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

35.75621 24.69852

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 127538 127538
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від статутного 
капіталу

0

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

0 0

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРИКОТАЖНА ФIРМА «АРНIКА»

Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство «Тернопільський завод 

штучних шкір «Вінітекс»
Код ЄДРПОУ 00300400 (далі — Товариство),

місцезнаходження: 46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Текстиль-
на , 5, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 22 квітня 2016 року об 15 год. 00 хв. за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Текстильна , 5, у приміщенні актового залу То-
вариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових за-
гальних зборах акціонерів проводитиметься 22 квітня 2016 року з 
14  год. 00 хв. до 14 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 
зборах акціонерів складається станом на 24 год. 00 хв. 18 квітня 
2016  року.

Порядок денний:
1) Обрання голови та членів лічильної комісії.
2) Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів.
4) Звіт правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2015 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товари-

ства.
5) Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 
6) Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2015 рік.

7) Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
8) Про затвердження вчинених Товариством значних правочинів в 

2015 році та в 2016 році — до дати загальних зборів акціонерів.
9) Про фінансово-господарську діяльність Товариства та вчинення 

значних правочинів . 

10) Обрання Ревізійної комісії ПАТ «Тернопільський завод штучних 
шкір «Вінітекс» згідно Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» за 2015 рік

Найменування показника (тис.грн.) Звітний 
період 
2015р.

Попередній 
період 
2014р.

Усього активів 7852 7956
Основні засоби 1550 1758
Довгострокові фінансові інвестиції 5117 4365
Запаси 342 711
Сумарна дебіторська заборгованість 797 914
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 57
Нерозподілений прибуток -2264 -1989
Власний капітал 59 59
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 10046 9875
Чистий прибуток (збитки) -268 +2061
Середньорічна к-сть акцій 237786 237786
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 50

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково — до-
ручення, оформлене згідно чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмо-
вою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за місцезнаходжен-
ням Товариства, звертатись до відповідальної особи Клименко Окса-
ни Павлівни, телефон (0352)25-49-90

Наглядова рада ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір 
«Вінітекс».

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУчНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРІОКОМ», місцезнахо-
дження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д», код за 
ЄДРПОУ 30635929, (надалі — Товариство) повідомляє про те, що 
08  квітня 2016 року об 17.00 год. у приміщенні Товариства за 
адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д», 2-й поверх, 
велика кімната переговорів відбудуться річні загальні збори акціо-
нерів Товариства (надалі — Збори). Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників для участі у Зборах буде здійснюватися 08 квітня 2016 року 
з 16.00 год. до 16.50 год. за місцем проведення Зборів. Для участі у 
Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів — паспорт та документ, що посвідчує повноваження пред-
ставника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства. Пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
акціонерів, буде складено станом на 24 годину 04 квітня 2016 року. 

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(Порядок денний):

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту прове-
дення Зборів.

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

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

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 

2015 р.
6. Припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядо-

вої ради Товариства.
7. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення. 
Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції та затвердження нової редакції статуту.

10. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх 

у новій редакції та їх затвердження.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-

ку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: 
м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д» (кабінет головного бухгалте-
ра) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 09.00 до 
17.00), а в день проведення загальних зборів — також у місці їх про-
ведення. Відповідальна за ознайомлення особа — Антоненко Наталя 
Василівна. Телефон для довідок: (044) 428 98 98. 

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

Найменування показника Період
Звітний 

2015
Попере-

дній 2014 
Усього активів 73732 105774
Основні засоби 1954 1752
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 394 624
Сумарна дебіторська заборгованість 38935 60437
Грошові кошти та їх еквіваленти 32215 39938
Нерозподілений прибуток 46006 53433
Власний капітал 62681 70108
Статутний капітал 14500 14500
Довгострокові зобов’язання та забезпечення - -
Поточні зобов’язання 11051 35666
Чистий прибуток (збиток) (7427) (5590)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 145000 145000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

68 93

Наглядова рада ПрАТ «Пріоком»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРІОКОМ»

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КИЙ 
АВІА ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 30383799) місцезнаходження 01001, 
м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 
2015 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 2, у 
приміщенні конференц-залу ПАТ «КИЙ АВІА».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(питання, що виносяться на голосування):

1. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товари-
ства за 2015 рік, основні напрямки розвитку на 2016 рік.

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансову звіт-
ність за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю 
виконавчого органу Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2015 року 
і основних напрямків діяльності на 2016 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Това-

риства прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол 
№ 35 від 24.02.2016 року), відповідно до ст. 32 Закону України «Про 
акціонерні товариств».

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводити-
ся 12 квітня 2016 року з 9.30 до 10.00 у приміщенні конференц-залу 
ПАТ «КИЙ АВІА» за адресою: 01054, м. Київ, пр-т. Перемоги, 2. Для 
реєстрації акціонер або його представник повинен мати документ, що 
посвідчує його особу та повноваження на участь у Загальних зборах.

Право на участь у Загальних зборах будуть мати акціонери відпо-
відно до переліку, складеного станом на 24 годину 06 квітня 
2016 року.

Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, не-

обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адре-
сою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, тел. 236-51-52, 486-79-62, у 
робочі дні з 10.00 до 16.00 години, з перервою з 12.00 до 13.00 з 14  бе-
резня 2016 року по 11 квітня 2016 року шляхом подання заяви про 
надання таких документів. Посадова особа Товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний 
директор Носко Оксана Олександрівна.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 21 838 23 804
Основні засоби 8 610 8 592
Довгострокові фінансові інвестиції 6 130 6 130
Запаси 25 17
Сумарна дебіторська заборгованість 2 062 986
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 826 7 390
Нерозподілений прибуток 577 1 550
Власний капітал 18 718 19 248
Статутний капітал 13 500 13 500
Довгострокові зобов'язання 2 652 2 527
Поточні зобов'язання 468 2 029
Чистий прибуток (збиток) -530 887
Середньорічна кількість акцій (шт.) 270000 270000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

21 23

Наглядова Рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»
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Шановний акціонере!
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОВИК» 

(код ЄДРПОУ 00145052)
місцезнаходження : 

78400, Івано-Франківська область м. Надвірна, вул. Рамішвілі, 6, 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 21 квітня 2016 року о 10:00 год. за адресою: Івано-Франківська 
область, м.Надвірна, вул. Рамішвілі, 6 ( актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у 
загальних зборах розпочнеться в 8.30 год. І закінчиться в 9.45 год.. за міс-
цем проведення зборів . Передік акціонерів, які мають право брати участь 
у загальних зборах , складається на 24 годину 15 квітня 2016 року Націо-
нальним депозитарієм України. 

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт наглядової ради за 2015 рік.
4. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 

2015 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік за 

наслідками звітів Правління , Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 
7. Затвердження розподілу дивідендів за 2015 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Нафтовик» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника періоди
звітний попередній

Усього активів 947.6 942.9
Основні засоби ( за залишковою вартістю ) 920.0 921.7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6.0 6.0
Сумарна дебіторська заборгованість 22.4 11.0
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток 1.1 0.5
Власний капітал 934.1 933.0
Статутний капітал 890.5 890.5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 41.9 26.9
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3562000 3562000
Кількість власних акцій випущених протягом 
періоду ( шт. )

- -

Загальна сума коштів витрачених на випуск 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб ) 7 7
Товариство надає можливість акціонерам ознайомитись з документа-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного та інших питань шля-
хом звернення до правління за телефоном — (03475) 22035, відповідаль-
на особа — Яворська - Данилюк Мар’яна Володимирівна.

Крім цього повідомляємо, що згідно Закону України «Про депозитарну 
систему України» (розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення») кожен 
акціонер зобов’язаний звернутися до депозитарної установи 
ТОВ «ФК«Декра» (адреса: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорново-
ла, 103, тел. (0342)527162) для укладання договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції ПАТ«Нафтовик». 
Цінні папери власників, які не укладуть даний договір, не будуть врахову-
ватися при визначенні кворуму та голосуванні на загальних зборах акціо-
нерів, і не впливають на інші права щодо належних акцій.

Правління ПАТ «Нафтовик»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
НАУКОВО-ВИРОБНИчА ФІРМА 

«ФЕРОКЕРАМ»
Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ  НВФ «Ферокерам» (далі – Товариство), які відбудуться 21 квітня 
2016 року за адресою: 09112, м. Біла Церква, вул. Фастівська , 23 , в 
приміщенні актової зали, 2 поверх.

Реєстрація проводиться з 09.30 до 11.30 години. Початок зборів о 
12.00 год.

Порядок денний 
1. . Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт ліквідаційної комісії ПАТ НВФ «Ферокерам» за 2015 рік.
4. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ НВФ «Феро-

керам».
5. Прибутки (збитки) Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
6. Про задоволення заяви члена ліквідаційної комісії ПАТ НВФ «Феро-

керам» Сатіна Олександра Івановича про вихід із складу ліквідаційної ко-
місії.

7. Про обрання нового члена ліквідаційної комісії.
Акціонер має право ознайомитися з матеріалами , необхідними для 

прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням То-
вариства ( м. Біла Церква, вул. Фастівська , 23 ) в робочі дні, в робочий 
час. В фойє прохідної Товариства (м. Біла Церква, вул. Фастівська 23 ) на 
стенді розміщені копії документів, які пов’язані з підготовкою та проведен-
ням чергових Загальних зборів акціонерів , які відбудуться 21 квітня 
2016 року. Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товари-
ства , акціонерам необхідно мати документ , що посвідчує особу ( упо-
вноваженим - довіреність на право участі у голосуванні на зборах та до-
кумент , що посвідчує їх особу ) .

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних 
зборах акціонерів, буде складено станом на 15 квітня 2016 рік.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

Товариства. (тис. грн..) за 2015 рік.

Найменування показника
 Період

звітний попере-
дній

Усього активів 31162 32483
Основні засоби ( за залишковою вартістю ) 27070 27690
Запаси 904 1822
Сумарна дебіторська заборгованість 1914 2192
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 23
Нерозподілений прибуток -48492 -40537
Власний капітал -10917 -2962
Статутний капітал 37575 37575
Довгострокові зобов’язання 26669 20990
Поточні зобов’язання 15410 14455
Чистий прибуток (збиток) -7955 -13884
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7374187 7374187
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Численність працівників на кінець періоду (осіб) 3 14

Голова ліквідаційної комісії ПАТ НВФ «Ферокерам» М. П. Шкабрій.

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 ПАТ КБ "ЦЕНТР" 
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 03039 м.Київ проспект Науки 54-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044)393-74-00 (044)393-74-06
5. Електронна поштова адреса avegera@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.bankcenter.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПАТ КБ «Центр» №16 від 

03.03.2016р.прийнято рішення призначити Калинчука Ігоря Павловича 

(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) на посаду Заступ-
ник Голови Правління, Член Правління.Часткою в статутному капіталі 
емiтента не володіє. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
з 03 березня 2016р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: заступник начальника управління інтернет -банкінгу та електро-
нної комерції ПАТ «Імексбанк», заступник начальника управління - началь-
ник відділу електронного банкінгу управління інтернет- банкінгу та електро-
нної комерції ПАТ «Імексбанк», начальник управління електронного бізнесу 
ПАТ КБ «Центр». 

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 Маломуж С.В.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.03.03
(дата)
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код за ЄДРПОУ 00231604, місцезнаходження згідно з реєстрацій-
ними документами: 65003 м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, б.29 пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призна-
чені на 15 квітня 2016 року об 11.00. за адресою: м. Одеса,  
вул. Отамана чепіги, б.29 (кімната №1, актова зала).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеному станом на 24.00 11 квітня 2014 року у порядку, встанов-
леному законодавством про депозитарну систему України. 

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

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 

зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2015 р. та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.
7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 р., затвердження 

розміру річних дивідендів.
8.Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-

рів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: 

м. Одеса, Отамана Чепіги, б.29 кабінет № 8 з понеділка по п»ятницю з 
10.00 до 13.00, в день проведення зборів — у місці їх проведення. По-
садова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — начальник відділу кадрів Ляховецька С.А. 
тел (048)7713357 Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів 
надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (048) 723-21-38  Наглядова рада 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

товариства (тис. грн.)
Найменування показника

Усього активів 16877
Основні засоби 14665
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 4
Сумарна дебіторська заборгованість 149
Грошові кошти та їх еквіваленти 1
Нерозподілений прибуток (збиток) (2180)
Власний капітал 15707
Статутний капітал 2170
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 202
Чистий прибуток (збиток) (5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1446477
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

13

Погоджено:
Голова правління  Горін Е.О.
ПАТ «ОдАЗ

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕР-

САЛЬНА» (далі біржа)
Місцезнаходження: 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинсько-

го, буд.33-В повідомляє:
чергові (річні) загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2016 

року о 15.00 год. за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержин-
ського, буд.33-В, прим.48. 

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової (Біржової) Ради про діяльність у 2015 році та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової Ради.
3. Звіт керівника біржі про підсумки фінансово-господарської діяльності 

у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту керівника.
4. Звіт Ревізора про роботу у 2015 році та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності біржі за 2015 рік.

5. Розподіл прибутку біржі за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу біржі станом на 31 грудня 

2015 року.
7. Внесення змін до Статуту товариства .
8. Відкликання та обрання членів Наглядової (Біржової) Ради товари-

ства.
9. Відкликання та обрання Ревізора товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової (Біржової) Ради та Ревізором товариства, та об-
рання особи, що уповноважується на підписання таких договорів від імені 
товариства.

11. Затвердження нових редакцій внутрішніх нормативних документів: 
Положення про загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Поло-
ження про Наглядову (Біржову) раду, Положення про Ревізійну комісію (Ре-
візора) товариства, та інших.

Реєстрація учасників з 14.00 до 14.50 годин 14 квітня 2016 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах – на 24 годину 08 квітня 2016 року. Для участі у зборах необхід-
но мати документ, що засвідчує особу акціонера, а представникам акціоне-
рів – довіреність на право участі та голосування на зборах. Ознайомитись 
з документами, пов`язаними з порядком денним Зборів, можна на біржі 
щодня, крім вихідних за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Дзержинсько-
го, буд.33-В, прим.48. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення 
акціонерів з документами загальних зборів – т.в.о. генерального директора 
Зелінська Л.М. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства у 2015 році, тис.грн

Найменування показника Період
Звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 31697 19195
Основні засоби 252 279
Довгострокові фінансові інвестиції 31230 18685
Запаси -- --
Сумарна дебіторська заборгованість 198 162
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 65
Нерозподілений прибуток 644 642
Власний капітал 31 649 19101
Статутний капітал 17000 17000
Довгострокові зобов`язання -- --
Поточні зобов`язання 48 94
Чистий прибуток (збиток) 2 183
Середньорічна кількість акцій (шт) 34000 34000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Контактні телефони: (0562) 361-360, 361-351 
Т.в.о.Генерального 
директора

Зелінська Л.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА»
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(код за ЄДРПОУ: 01037229, місцезнаходження: Київська обл., 
м. Буча, вул. Чкалова, буд.1, 08292), надалі – «Товариство», повідом-
ляє, що 11 квітня 2016 року відбудуться чергові загальні збори акціоне-
рів ПрАТ «Меліоратор» в приміщенні актового залу ПрАТ «Меліоратор» 
за адресою: Київська обл., м.Буча, вул.чкалова, буд.1.Реєстрація 
учасників зборів з 8 год.00хв. до 8 год. 30 хв. Початок зборів о 9год.00хв. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів – 05 квітня 2016 року.

Порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 
загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Меліоратор» за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік, затвердження звіту та прийняття 

рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Звіт Ревізора за 2015 рік, затвердження звіту та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про затвердження річних результатів діяльності ПрАТ «Меліора-

тор» за 2015 рік та висновку аудитора.
7. Про розподіл прибутку/ збитку товариства за підсумками роботи 

ПрАТ «Меліоратор» за 2015 рік. Затвердження розміру дивідендів.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення. 

Для реєстрації акціонерам, їх уповноваженим представникам необ-
хідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений пред-
ставник також повинен мати довіреність, що посвідчує його повнова-
ження та оформлену у порядку, передбаченому чинним законодавством 
України.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним збо-
рів, можна у приміщенні бухгалтерії за адресою: Київська обл., м.Буча, 

вул.Чкалова, буд.1, у робочі дні з 8:00 по 12:00, а в день проведення 
загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління 
ПрАТ «Меліоратор» Світлицький Василь Миколайович. Пропозиції 
щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій фор-
мі у приміщенні бухгалтерії за адресою фактичного місцезнаходження 
Товариства. Довідки за телефоном: 04597-25462.

Основні показники 
фінансово господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 20979 10700
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1161 1468
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10511 4422
Сумарна дебіторська заборгованість 4632 2589
Грошові кошти та їх еквіваленти 363 0
Власний капітал -12257 -12876
Статутний капітал 33 33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14717 -15345
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 33236 23576
Чистий прибуток (збиток) 628 -1156
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6257 6257
Кількість власних акцій, викуплених на протязі 
року (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(чол.)

79 77

Наглядова рада ПрАТ «Меліоратор»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕЛІОРАТОР»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне то-
вариство «Бучанський приладобудiвний завод ВЕДА», 05756731, 
08292, Київська обл., м.Буча, вул.Горького, 8, (0297)25874

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 03.03.2016

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

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

5.) Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 
21.04.2015р., кворум зборів: 92,2895%. Порядок денний: 1. Про обран-
ня лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господар-
ської дiяльностi Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту правлiння. 3. Звiт Наглядової ради Товари-
ства за пiдсумками 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт та Висновки Ревiзiйної комiсiї То-
вариства про пiдсумки перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного фiнансового звiту, ба-
лансу, порядку розподiлу прибутку Товариства за 2014 р. 6. Прийняття 
рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчи-
нятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття такого рiшення. Результати розгляду питань порядку денного: 
Обрали робочі органи зборів. Затвердили звiт Голови правлiння, звiт 
Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, рiчний фiнансовий 
звiт та баланс Товариства за 2014 рiк, надали згоду на схвалення зна-
чних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом 2015р. та 
затверджувати такi правочини рiшенням Наглядової ради. По всім пи-

танням порядку денного рішення прийнято згідно запропонованим 
проектам рішень.

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

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 10781 9225
Основні засоби (за залишковою вартістю) 871 1080
Довгострокові фінансові інвестиції 280 280
Запаси 2 0
Сумарна дебіторська заборгованість 354 932
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 7
Власний капітал 5801 4884
Статутний капітал 4448 4448
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1229 358
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3702 2922
Поточні зобов'язання і забезпечення 1278 1419
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.309200 0.173700

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

0.309200 0.173700

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2965438 2965438
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУчАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД ВЕДА»
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«КЕЗНО», 22889936, м.Київ, вул.Василя Яна, 3/5, (044)2894680.

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 03.03.2016.

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 22889936.infosite.com.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ-аудит», 20587317.

5.) Інформація про загальні збори: чергові, дата: 30.04.2015р., кворум: 
97,78%. Порядок денний (перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах): 1.Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів, об-
рання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства. 2.Звіт Генерального директора про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 
року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт та затвер-
дження висновку Ревізора Товариства за підсумками 2014 року та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Затвердження річного звіту 
Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 
2014 рік. 6.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збит-
ків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2014р. 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-
нів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року 
з дати прийняття такого рішення. 8.Прийняття рішення про вчинення зна-
чних правочинів. 9.Прийняття рішення про вчинення право чинів, щодо 
яких є заінтересованість. 10.Затвердження правочинів які вчинялися то-
вариством протягом 2014 р. Результати розгляду питань порядку денно-
го: Обрали робочі органи зборів. Затвердили звiт Голови правлiння, звiт 
Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзора, рiчний фiнансовий звiт та 
баланс Товариства за 2014р., порядок використання прибутку (покриття 
збитків) за 2014 р., покрити за рахунок майбутніх доходів Товариства, 
надали згоду на схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися То-

вариством протягом 2015р. та затверджувати такi правочини рiшенням 
Наглядової ради. По всім питанням порядку денного рішення прийнято 
згідно запропонованим проектам рішень.

6.) Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 8468 9550
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1223 1223
Довгострокові фінансові інвестиції 4480 4405
Запаси 34 34
Сумарна дебіторська заборгованість 1581 1302
Грошові кошти та їх еквіваленти 175 168
Власний капітал -17340 -17251
Статутний капітал 315 315
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-17659 -17570

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 15461 15461
Поточні зобов'язання і забезпечення 10347 11340
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.296700 -9

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

-0.2967 -9.1300

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 300000 300000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КЕЗНО»

Річна інформація емітента 
цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Новатор», 21510691, 04073, 
м. Київ, вул. Вербова 8-А, 
(044)4307404

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

03.03.2016

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

21510691.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВАТОР»

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛОДООВОч»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Плодоовоч», 05528409, 04073, м.Київ, пров.Балтiйський,  20,  
044 430-17-66

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03.03.2016

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 05528409.infosite.com.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ-аудит», 20587317.

5.) Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 
28.04.2015р., кворум: 95,0734%. Порядок денний (перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах): 1.Про обрання лічильної комісії, Голови та 
Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2.Звіт про результати фінансово - 
господарської діяльності Товариства за 2014 р., прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. 3.Затвердження річного фінансового звіту та ба-
лансу Товариства за 2014 рік. 4.Затвердження порядку розподілу прибутку 
Товариства (покриття збитків). Результати розгляду питань порядку денно-
го: Обрали робочі органи зборів. Затвердили Голови ліквідаційної комісії, 
рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2014 рiк, порядок розподі-
лу прибутку Товариства (покриття збитків). По всім питанням порядку ден-
ного рішення прийнято згідно запропонованим проектам рішень.

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

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 8107 8116
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 8100 8114
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 2
Власний капітал 2402 2402
Статутний капітал 1373 1373
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

728 728

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 5705 5714
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0.0455

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

0 0.0455

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2745000 2745000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0
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ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Ремторгустаткування», 02132668, 03680, м.Київ, вул.Машинобудiвна, 44, 
(044)2474156.

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03.03.2016

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

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ-аудит», 20587317

5.) Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 17.04.2015р., 
кворум: 83,292300 %. Рішення про проведення загальних зборів акціонерів 
прийнято Наглядовою Радою. Порядок денний: 1.Про обрання лічильної ко-
місії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2.Звіт Правління То-
вариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 
2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. 3.Звіт 
Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4.Звіт та Висновки Ревізійної 
комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово - господарської діяль-
ності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту ревізійної комісії. 5.Затвердження річного фінансового звіту, балансу, 
порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. 6.Прийняття рішення 
про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. 7.Обрання 
членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 
трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради. 8.Прийняття рішення про припинення повнова-
жень Голови та членів Ревізійної комісії. 9.Обрання членів Ревізійної комісії. 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: Обрали робочі органи зборів. 
Затвердили звiт Голови правлiння, звiт Наглядової ради, звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї, рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2014 рiк, 

дивіденди акціонерам не виплачувати, прибуток направити на поповнення 
оборотних активів Товариства. Затвердити: порядок розподілу прибутку то-
вариства за 2014 р., надали згоду на схвалення значних правочинiв, якi бу-
дуть вчинятися Товариством протягом 2015р. Подовжено строк дії повнова-
жень: Голови та членів Наглядової ради Товариства: Добрушкіна А.М., 
Мішинова Ф.С., Синиця В.В.; Голови та члена Ревізійної комісії: Іщук О.М., 
Палагіна Т.В., припинено: Корж М.Ф., обрано: Рихлюк Л.П. По всім питанням, 
що розглядалися на загальних зборах акціонерів рішення прийняті більшіс-
тю голосів.

6.) Інформація про дивіденди: Дивіденди акціонерам не виплачувати, 
прибуток направити на поповнення оборотних активів Товариства.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14363 12443
Основні засоби (за залишковою вартістю) 963 850
Довгострокові фінансові інвестиції 68 68
Запаси 107 92
Сумарна дебіторська заборгованість 275 232
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 3
Власний капітал 9926 9133
Статутний капітал 5930 5930
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

3746 2938

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3140 2091
Поточні зобов'язання і забезпечення 1297 1219
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.0359 0.0393

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

0.0359 0.0393

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 23720952 23720952
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРАНОБУДIВНА ФIРМА «СТРIЛА», 01349495, 07400, 
Київська обл., м.Бровари, вул. Щолкiвська, буд. 1, (044)5946804.

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 03.03.2016

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://strela.emitent.in.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ-аудит», 20587317.

5.) Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 
06.04.2015р., кворум: 100%. Рішення про проведення загальних зборів 
акціонерів прийнято Наглядовою Радою. Порядок денний: 1.Про об-
рання лічильної комісії. 2.Про обрання Голови та секретаря загальних 
зборів акціонерів. 3.Про затвердження регламенту загальних зборів. 
4.Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товари-
ства за 2014 рік. 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту 
Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. 7.Прийняття рішення за 
на слідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 
8.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2014 рік (річного звіту та балансу). 9.Про затвердження по-
рядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 10.Прий-
няття рішення про вчинення значного правочину або правочинів. 
11. Уповноваження особи на підписання значного правочину або пра-
вочинів. Результати розгляду питань порядку денного: Обрали робочі 
органи зборів. Затвердили звiт Голови правлiння, звiт Наглядової 
ради, звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, рiчний фiнансовий звiт та ба-
ланс Товариства за 2014 рiк, порядок розподілу прибутку і збитків, за 
рахунок прибутків, отриманих у майбутніх роках (періодах); надали 
згоду на схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товари-

ством протягом 2015р. По всім питанням порядку денного рішення 
прийнято згідно запропонованим проектам рішень. 

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

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 11971 22199
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8599 15964
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2116 5194
Сумарна дебіторська заборгованість 399 387
Грошові кошти та їх еквіваленти 260 187
Власний капітал 9083 10703
Статутний капітал 6210 6210
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1030 -1877

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2888 11496
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

15.8724 -11.3700

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

15.8724 -11.3700

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 56450 56450
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАНОБУДIВНА ФIРМА «СТРIЛА»
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Річна інформація 
емітента цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕРЕВИННI 
ПЛИТИ ТА МАТЕРIАЛИ», 31629717, 02002, 
м.Київ, вул.Микiльсько-Слобiдська, буд.2-Б, 
(044) 496-27-91

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

04.03.2016

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

31629717.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИчЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ДЕРЕВИННI ПЛИТИ ТА МАТЕРIАЛИ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВ-
М‘ЯСО МОЛПРОЕКТ» повідомляє, що 12 квітня 2016р. о 11.00 год. 
у м. Львові, в адмінбудинку ПрАТ «Львівм‘ясомолпроект» за адресою  
пл. Кн. Святослава, 11, к. 4 відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2015р.
5. Розподіл прибутку товариства за 2015р. і затвердження розміру диві-

дендів за 2015р.
6. Розгляд висновку ревізора і прийняття рішень за результатом роз-

гляду.
7. Вибори Директора та Ревізора ПрАТ «Львівм’ясомолпроект»
8. Створення дочірніх підприємств на базі акціонерного товариства
9. Про відчуження майна ПрАТ.
10. Про реконструкцію майна, належного ПрАТ.
11. Про заставу майна, належного ПрАТ.
12. Про заставу майна, належного ПрАТ.
13. Про здійснення значних правочинів.
Реєстрація акціонерів почнеться 0 10-30 год. і триватиме до 11-00 год. 

Для реєстрації необхідно пред‘явити посвідчення особи.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 

акціонерів, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня 
проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України.

З документами, необхідними для прийняття рішень, акціонери можуть 
ознайомитися за адресою м.Львів, пл.Кн.Святослава, 11, к.4 в робочі дні з 

9-00 до 18-00 год., а також в день проведення загальних зборів акціонерів. 
Директор ПрАТ «Львівм‘ясомолпроект»  Шпак Р. П.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.).

Найменування показника
Період

 Звітний
2015р.

Попередній
2014р.

Усього активів 975,9 1063,5
Основні засоби (залишкова вартість) 380,5 422,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 214,7 353,0
Сумарна дебіторська заборгованість 190,2 144,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 107,9 27,9
Нерозділений прибуток 370,3 255,6
Власний капітал 393,3 278,6
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов‘язання - -
Поточні зобов‘язання 526,4 729,7
Чистий прибуток (збиток) 114,7 (24.1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80000 80000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

24 26

Директор ПрАТ «Львівм‘ясомолпроект»  Шпак Р. П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО» 
повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціоне-

рів 12 квітня 2016 року о 08 год. 50 хв. за адресою: 41100, Україна, Сум-
ська область, місто Шостка, вулиця Кожедуба, 1 (приймальня Дирек-
тора). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 12 
квітня 2016 року з 08-15 до 08-40 год.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 

2015  рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізо-

ра за 2015 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік та визначення 

основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по підсумкам роботи за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання 

особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора АТ.
11. Обрання Ревізора АТ.
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє 

схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протя-
гом одного року з дати прийняття рішення.

13. Затвердження Статуту АТ в новій редакції.
14. Затвердження положення про наглядову раду Приватного акціонер-

ного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», Положен-
ня про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шосткинське 
хлібоприймальне підприємство», Положення про лічильну комісію Приват-
ного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприєм-
ство» в новій редакції.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1141,3 1084,1
Основні засоби 316,6 337,3
Довгострокові фінансові інвестиції 1,5 1,5
Запаси 29,5 34,8
Сумарна дебіторська заборгованість 758,0 699,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 35,7 10,8
Нерозподілений прибуток 195,1 63,5
Власний капітал 1070,6 939
Статутний капітал 275,5 275,5
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 70,7 145,1
Чистий прибуток (збиток) 131,6 101,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1101952 1101952
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 21

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних за-
гальних зборах, буде складений станом на 24 годину 06 квітня 2016 року 
(за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України).

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціоне-
рам – документ, що посвідчує особу, представникам акціонера (акціоне-
рів)  – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином) 
та документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними 
з порядком денним загальних зборів, за адресою: 41100, Україна, Сумська 
область, місто Шостка, вулиця Кожедуба, 1, приймальня Директора у робо-
чі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

Відповідальна особа Директор Рощина Василь Іванович. Телефон для 
довідок: (05449) 2-02-63.

Голова наглядової ради ПрАТ «Шосткинське ХПП»       Івченко О.А.
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Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство «Стройполіс» 
(код ЄДРПОУ 25401697) повідомляє, що 16 квітня 2016 року о 13-00 від-
будуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 5-Б, офіс 2.

Реєстрація акціонерів або їх уповноважених осіб з 12-30 до 12-55.
Порядок денний:

1. Звіт Голови Правління про результати діяльності у 2015 році та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії.
4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради.
5. Розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження плану роботи, основних напрямків діяльності та ко-

шторису витрат Товариства на 2016 р.
7. Перевибори всіх органів контролю та управління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного 
акціонерного товариства «Страхове товариство «Стройполіс» за 

2015 рік (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 253748 396551

Основні засоби 5134 6840
Довгострокові фінансові інвестиції 239032 370426
Запаси 43 56
Сумарна дебіторська заборгованість 782 8192
Грошові кошти та їх еквіваленти 4280 7268
Нерозподілений прибуток (-74553) 260650
Власний капітал 242842 379418
Статутний капітал 65310 65310
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 529 5670
Чистий прибуток (збиток) (-134954) 91120
Середньорічна кількість акцій (шт.) 155500 155500
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

27 38

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, 5-Б, офіс 2 в робочі дні з 9-00 до 18-00. Довідки за тел. 
(044) 239-23-11, 239-23-14.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»
Повне найменуван-
ня та місцезнахо-
дження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕ-
ТОННИХ ВИРОБІВ", 
Україна, Одеська область, м. Білгород-
Дністровський, 
вул. Ізмаїльська, буд. 115, кімн. № 1 

Дата, час та місце 
(із зазначенням 
номера кімнати, 
офісу або залу, 
куди мають прибути 
акціонери) 
проведення 
загальних зборів

25.04.2016, 11.00 год. Україна, Одеська область, 
м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 
буд. 115, кімн. № 1 

Час початку і 
закінчення 
реєстрації 
акціонерів для 
участі у загальних 
зборах

Початок реєстрації акціонерів о 10.00,
Закінчення реєстрації акціонерів о 10.50.

Дата складення 
переліку акціонерів, 
які мають право на 
участь у загальних 
зборах

19.04.2016 року

Перелік питань, що 
виносяться на 
голосування

1. Обрання голови, секретаря загальних зборів, 
голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання членів Наглядової ради, 
затвердження умов цивільно-правових договорів, 
трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.
3. Обрання Ревізора. Затвердження умов цивільно-
правового договору, встановлення розміру винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правового договору з Ревізо-
ром.
4. Обрання Правління Товариства. Затвердження 
умов контракту, що укладатиметься з Головою 
Правління, встановлення розміру винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання 
контракту з Головою Правління.
5. Розгляд та затвердження річних звітів Товариства 
за 2012, 2013, 2014, 2015 роки.
6. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 
2012, 2013, 2014, 2015 роки та прийняття рішення за 
його наслідками.
7. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 
2012, 2013, 2014, 2015 роки та прийняття рішення за 
його наслідками.

8. Розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора) 
Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015 роки та 
прийняття рішення за його наслідками. 
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012, 
2013, 2014, 2015 роки, прийняття рішення про 
виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог 
законодавства України. 
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товари-
ством протягом року. 

Порядок ознайом-
лення акціонерів з 
матеріалами, з 
якими вони можуть 
ознайомитися під 
час підготовки до 
загальних зборів.

З документами (матеріалами) до порядку денного, 
під час підготовки до загальних зборів, можливо 
ознайомитись у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва: 
12:00-12:35) за адресою: 
Україна, Одеська область, м. Білгород-
Дністровський, вул. Ізмаїльська, буд. 115, кімн. № 1 
Посадова особа товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами  – 
Голова правління ПрАТ "БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ" – Нікітченко Євген Миколайович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціоне-
рів  – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) 
та належним чином оформлену довіреність. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за 2012,2013, 2014, 2015 роки: (тис.грн.)

Найменування показника Період
2011 2012 2013 2014 2015

Усього активів 626,4 626,4 626,4 1107,4 1107,3
Основні засоби 626,3 626,3 626,3 1106,6 1106,6
Довгострокові фінансові 
інвестиції

- - - - -

Запаси - - - - -
Сумарна дебіторська заборго-
ваність 

- - - - -

Грошові кошти та їх еквівален-
ти 

0 0 0 0,1 0

Нерозподілений прибуток (274,6) (318,6) (351,5) (414,0) (459,9)
Власний капітал (28,6) (72,6) (105,5) 312,3 266,4
Статутний капітал 211,6 211,6 211,6 211,6 211,6
Довгострокові зобов'язання - - - - -
Поточні зобов'язання 656,00 699,6 732,5 795,1 840,9
Чистий прибуток (збиток) (51,8) (44,4) (32,9) (62,5) (45,9)
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

846535 846535 846535 846535 846535

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- - - - -

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп 
власних акцій протягом 
періоду 

- - - - -

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб) 

2 2 2 2 0

Голова Правління
ПРАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБВ» Нікітченко Євген 

Миколайович 

Річна інформація 
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«СIРIУС-БУД», 32732654, 02222, 
м.Київ, вул.Теодора Драйзера, 21 
лiтера А, (044)5481451

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

03.03.2016

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

32732654.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІРІУС-БУД»

Річна інформація 
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Мультiфарма», 25290418, 04123, 
м.Київ, вул.Свiтлицького, 35, 
(044)4633607

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

03.03.2016

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

25290418.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МУЛЬТІФАРМА»
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Приватне акціонерне товариство «Шосткинська телекомпанія 
«Телеком-Сервіс» повідомляє про проведення річних (чергових) загаль-
них зборів акціонерів 12 квітня 2016 року о 17 год. 30 хв. за адресою: 
41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Короленка, 
33-а (приймальня Директора на 4-му поверсі будинку). Реєстрація 
акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2016 року 
з 17-10 до 17-25 год.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 

2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-

зора за 2015 рік.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік та визначення 

основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Това-

риства по підсумкам роботи за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора АТ.
7. Обрання Ревізора.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 
протягом одного року з дати прийняття рішення.

9. Затвердження Статуту АТ в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про загальні збори Приватного акці-

онерного товариства «Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс», 
Положення про лічильну комісію Приватного акціонерного товариства 
«Шосткинська телекомпанія «Телеком-Сервіс».

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

Найменування показника 
Період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 1074.5 990,9
Основні засоби 439.1 703,5

Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 160.2 137,2
Сумарна дебіторська заборгованість 386.5 20,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 88.7 129,8
Нерозподілений прибуток -  -
Власний капітал 666.6 667,1
Статутний капітал 1.0 1,0
Довгострокові зобов’язання -  -
Поточні зобов’язання 407.9 323,8
Чистий прибуток (збиток) -0.5 127,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

-  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

27 27

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 06 квітня 2016 
року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України).

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціо-
нерам – документ, що посвідчує особу, представникам акціонера (акціо-
нерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним 
чином) та документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: 41100, 
Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Короленка, 33-а, при-
ймальня Директора у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 
00  хвилин.

Відповідальна особа Директор Кількінова Анна Миколаївна. Теле-
фон для довідок: (05449) 7-07-49. 

Директор ПрАТ «ШТ «ТКС»  А.М. Кількінова

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС»

До уваги акціонерів 
ПАТ «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА», місцезнаходження: 01042, м. Київ, 

вул. Чигоріна, 18, оф.426, (надалі – Товариство) повідомляє, що чергові річні 
Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 2016 року об 
11.00 за адресою: 01042, м. Київ, вул. чигоріна, 18, оф.426 (4 поверх).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття 

збитків) за результатами 2015 року, встановлення порядку виплати диві-
дендів.

8. Зміна типу та назви Товариства.
7. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
9. Відкликання Голови та членів Правління Товариства.
10. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про погодження угод (договорів) що укладаються Товариством.
18. Про затвердження угод (договорів) що укладені Товариством.
Реєстрація акціонерів «29» квітня 2016 р. за місцем проведення зборів 

з 09-30 до 10-30.
Особам, що прибули для участі в чергових зборах, при собі необхідно 

мати паспорт, або інший документ, що посвідчують особу згідно вимог чин-
ного законодавства. Збори почнуться об 11 годині ранку.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах, 22.04.2016 р. (станом на 24-00).

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються підготовки до загальних зборів та порядку денного, за адресою: 
вул. Чигоріна, 18, оф.426. Відповідальна особа за ознайомлення з доку-
ментами порядку денного – Голова правління ПАТ «ПЕА» Рилова Наталія 
Вікторівна. Телефон для довідок: (044) 284-24-73.

Наглядова Рада та Правління Товариства

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 22960 25553
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2136 2285
Довгострокові фінансові інвестиції 2619 2615
Запаси 3395 3855
Сумарна дебіторська заборгованість 12515 13099
Грошові кошти та їх еквіваленти 2295 3699
Статутний капітал 5378 5378
Інший додатковий капітал 1816 1816
Резервний капітал 1745 1745
Нерозподілений прибуток 5459 4675
Довгострокові зобов’язання 244 205
Поточні зобов’язання 8318 11734
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0,5102 -0,1985

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

0,5102 -0,1985

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1536670 1536670
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

Загальна номінальна 
вартість

0,00 0,00

У відсотках від статутного 
капіталу

0,00000 0,00000

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

0,00 0,00

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

131 163

ПАТ «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 

(Код ЄДРПОУ 00378201)
Повідомлення про проведення загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «Василівський хлібокомбінат» пові-
домляє, що 11 квітня 2016 р. о 10:00 за адресою: Запорізька обл., м. 
Василівка, вул. Богдана Хмельницького, б.3, в приміщенні актової 
зали відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Василівський 
хлібокомбінат».

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 09:00, 
закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 09:45 за 
вищевказаною адресою.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодав-
ства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 05.04.2016 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії загальних зборів 

ПАТ  «Василівський хлібокомбінат».
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів ПАТ «Василів-

ський хлібокомбінат».
3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів ПАТ «Васи-

лівський хлібокомбінат».
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора 

ПАТ  «Василівський хлібокомбінат» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2015 році та напрями діяльності 
Товариства на 2016 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради ПАТ «Василівський хлібокомбінат» про результати діяльності в 
2015  році.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комі-
сії ПАТ «Василівський хлібокомбінат» про результати діяльності в 
2015  році. Висновки щодо річної фінансової звітності Товариства за 
2015  рік. Затвердження звіту та висновків.

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «Василівський хлібокомбінат» 
за 2015 рік.

8. Про затвердження розподілу прибутку та збитків ПАТ «Василівський 
хлібокомбінат» за підсумками роботи за 2015 рік.

9. Про затвердження вчинених у 2015 році значних правочинів.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю, з 8-00 до 17-00 год., за 
місцезнаходженням Товариства: Запорізька обл., м. Василівка, вул. Бог-
дана Хмельницького, 3, в кабінеті директора, а в день проведення Загаль-
них зборів – також у місці їх проведення - актова зала.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних 
зборів, а також за вчасне повідомлення акціонерів про проведення та про 
зміни у порядку денному Загальних зборів – директор Портной Іван Афа-
насійович.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис.грн.) 

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 31 208 30 833
Основні засоби 22 459 1 045
Довгострокові фінансові інвестиції 8063 29 145
Запаси 82 82
Сумарна дебіторська заборгованість 55 24
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 29
Нерозподілений прибуток -24582 -3 540
Власний капітал 31092 30 702
Статутний капітал 30734 30 734
Довгострокові зобов'язання 94 92
Поточні зобов'язання 22 40
Чистий прибуток (збиток) 21038 26
Середньорічна кількість акцій (шт.) 122 936 680 122 936 680
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 3

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні.

Директор  Портной І.А.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
стосовно проведення річних загальних зборів акціонерів

Шановний акціонер

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «АПТЕчНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», у 
відповідності до ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» за №514-VI від 
17.09.2008 року (зі змінами та доповненнями) повідомляє про скликання 
чергових (річних) загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», ідентифікаційний код 
23512228 

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 15 квітня 2016 
року, об 11:00, місце проведення: місто Київ, 04080, вул. Фрунзе, буди-
нок 40-Р, 4-й поверх, кімната 404;

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: початок реєстрації о 10:40, закінчення об 10:55;

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: дата складання 12 квітня 2016 року, час складання 
24:00.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Обрання лічильної комісії та встановлення порядку голосування.
2. Обрання голови, секретаря зборів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2015 р. та прийняття рішення за результатами 
розгляду звіту.

4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 
2015 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Звіт Ревізору Товариства про результати діяльності у 2015 р. та 
прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності за 

2015 р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради
9. Про обрання членів наглядової ради
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати над-
силання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: місто Київ, 04080, вул. Фрун-
зе, будинок 40-Р, 4-й поверх, кімната 404, з 9-00 до 18-00, а також в день 
проведення зборів за місцем їх проведення з 9-00, особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор товариства 
Цимбал В.О. 

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 4111,0 3293,0
Основні засоби 205.1 350,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 2376,3
Інші необоротні активи 113.9 0,00 
Запаси 679.1 2,8
Сумарна дебіторська заборгованість 734.1 562,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 2378.8 1,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (17527,5) (16 648,1)
Власний капітал (17526,7) (16 647,3)
Статутний капітал 0.8  0,8
Довгострокові зобов'язання 17873.9 18 078,6
Поточні зобов'язання 3763.8 1726,5
Чистий прибуток (збиток) 1164,0 (991,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду

0.00 0.00

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

50 47

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати 
при собі:

- акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, перед-
бачений чинним законодавством України;

- представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу, та довіреність на право участі та голосування, оформлену і 
видану відповідно до законодавства України.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право вносити не піз-
ніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а саме до 26.03.2016 р.

Голова Наглядової ради ПрАТ «АС ФАРМА КИЇВ»    Шмалєєв Ю.Б.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРОНА» 
(код ЄДРПОУ 00415863, далі – «Товариство», місцезнаходження Товари-
ства: 68534, Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрівка) повідом-
ляє про проведення чергових (річних) загальних зборів Товариства, які від-
будуться 15 квітня 2016 року о 13.00 год. за адресою: 68534, Одеська 
область, Тарутинський район, с. Ламбрівка, вулиця Заводська, буди-
нок 10, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах 
розпочнеться 15 квітня 2016 р. о 12.00 год. та закінчиться об 12.45 год. за 
місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24 година 11 квітня 2016 р.

Порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Про розгляд звіту директора Товариства за 2015 рік та прийняття рі-

шення за його наслідками
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прий-

няття рішення за його наслідками.
6. Про розгляд звіту ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рі-

шення за його наслідками.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Про переобрання ревізора Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Показник Період

2015 р. 2014 р.
Усього активів 28589,0 17098,40
Основні засоби 577,7 628,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси - 180,0
Сумарна дебіторська заборгованість 23680,6 10799,7
Грошові кошти та їхні еквіваленти 3,5 -
Нерозподілений прибуток 2883,4 1526,4
Власний капітал 8054,4 6697,4
Статутний капітал 699,0 699,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 20534,6 10 401,0
Чистий прибуток (збиток) +1357 +492,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2795736 2795736
Кількість викуплених власних акцій, 
викуплених протягом|періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

12 18

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери можуть за адресою: 68534, Одеська об-
ласть, Тарутинський район, с. Ламбрівка, вулиця Заводська, будинок 10, 
кабінет директора, з понеділка по середу, з 10:00 год. по 15:00 год., почина-
ючи від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: директор Товариства Паланчук М.Я.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів, крім 
вищевказаного документу – довіреність, оформлену згідно чинного законо-
давства України.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів Товариства можуть 
бути внесені не пізніш ніж як за 20 днів до дати проведення загальних збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніш ніж як за 7 
днів до дати проведення загальних зборів, шляхом направлення у письмо-
вій формі за адресою: 68534, Одеська область, Тарутинський район, 
с. Ламбрівка, вулиця Заводська, будинок 10.

Директор  Паланчук М.Я.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГРОНА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА 
ГАРАНТIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 34240804
3. Місцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, буд. 105
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)393-09-92 (044)393-09-92

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

http://www.digins.ua/o-kompanii/

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

II. Текст повідомлення
Повiдомляємо, що 03.03.2016 р. емiтентом отримано iнформацiю вiд 

власникiв акцiй емiтента вiдповiдно до ст. 65 ЗУ «Про акцiонернi товари-

ства», вiдповiдно до якої вiдбулись змiни власникiв акцiй емiтента, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Пакет акцiй власника – 
ЗАТ «Компанiя «Руський Стандарт», юридичної особи, що створена за за-
конодавством Росiйської Федерацiї (123610, Росiйська Федерацiя, м. Мо-
сква, Краснопресненська набережна, 12, оф. 1507), зменшився з 11638 
штук, що становило 99,9828 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй та 
99,9828 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй до 289 штук, що 
становить 2,4828 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй та 2,4828 вiдсоткiв 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента.

Повiдомляємо, що 03.03.2016 р. емiтентом отримано iнформацiю вiд 
власникiв акцiй емiтента вiдповiдно до ст. 65 ЗУ «Про акцiонернi товари-
ства», вiдповiдно до якої вiдбулись змiни власникiв акцiй емiтента, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Пакет акцiй власника – 
ТОВ «СМАРТФIНАНС» (01021, м. Київ, Кловський узвiз, будинок 10), 
збiльшився з 0 штук, що становило 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй 
та 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй до 11349 штук, що 
становить 97,5 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй та 97,5 вiдсоткiв вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента.

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 Супрун Євген Валерiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.03.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБМУ-8 
«МОНОЛІТБУД» (код за ЄДРПОУ: 03382433, місцезнаходження: 
69057, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. адм.Нахімова, 1а, повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 22 квітня 2016 року о 15:00 годині за адресою: 69057, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул. адм.Нахімова, 1а.

ПОРЯДОК ДЕНИИЙ:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків ревізора за 2015 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 

2015 р.
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення 

зборів з 14.30 до 14.55 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, 18.04.2016 р. на 24 годину. Для участі у 
Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціо-
нерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на 
загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Ак-
ціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами 
стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 
69057, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. адм.Нахімова,1а, а в день про-

ведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – дирек-
тор Кульчицький Роман Сергійович. Телефон для довідок: (061) 233-33-05.

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

Найменування показника
Період

Звітний
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 668,9 709,1
Основні засоби 258,9 286,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 170,0 171,6
Сумарна дебіторська заборгованість 221,3 222,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 18,7 29,4
Нерозподілений прибуток -89,4 -56,4
Власний капітал 409,2 409,2
Статутний капітал 3,6 3,6
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 345,5 352,7
Чистий прибуток (збиток) -33,0 -20,2
Середньорічна кількість акцій (штук) - -
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Наглядова рада ПрАТ «СБМУ-8 «Монолітбуд»

Повідомляємо, що 22.04.2016 року о 19-00 в приміщенні Приватного 
акціонерного товариства «АСТРА ЛЮКС», пр. Науки, 33, м. Київ, 03028 
відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «Астра Люкс».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2015 р. та затвердження балансу.
2. Розподіл річного прибутку підприємства.
3. Звіт ревізора.
4. Визначення основних напрямків діяльності підприємства на 2016 р.
5. Про оренду та приватизацію нежитлових приміщень та земельних ді-

лянок.
6. Про особливості затвердження та укладення значних правочинів.
7. Про затвердження значних правочинів за звітний 2015 р.
8. Про особливості укладення кредитних угод, угод застави, угод на за-

безпечення пропозицій конкурсних торгів.
9. Про переобрання члена Правління.
10. Про придбання транспортних засобів.
Реєстрація акціонерів проводиться 22.04.2016 р. з 9-00 до 10-00 за 

адресою: пр. Науки, 33, м. Київ, 03028. Для реєстрації акціонерам потрібно 
мати документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів – доручен-
ня та паспорт.

Довідки за телефоном: (044) 497-3000.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

№ 
п/п Найменування показника

За період
звітний 
2015 р.

попередній 
2014 р.

1 Усього активів 54720,0 52283,0
2 Основні засоби 9957,0 5543,0
3 Довгострокові фінансові інвестиції - -
4 Запаси 2628,0 9076,0
5 Сумарна дебіторська заборгованість 39911,0 26376,0
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 731,0 11267,0
7 Нерозподілений прибуток 19731,0 16217,0
8 Власний капітал 20371,0 16857,0
9 Статутний капітал 1,0 1,0
10 Довгострокові зобов’язання - -
11 Поточні зобов’язання 34315,0 35426,0
12 Чистий прибуток (збиток) 3514,0 1047,0
13 Середньорічна кількість акцій, шт. 1280 1280
14 К-ть власних акцій, викуплених протягом 

періоду, шт.
- -

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

- -

16 Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 106 102

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АСТРА ЛЮКС»
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Повідомлення про проведення загальних зборів
ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00191721, (надалі − Товариство) інфор-
мує про проведення річних Загальних зборів Товариства (надалі − Збори), 
що відбудуться 22 квітня 2016 року о 12:00 год. Місце проведення Зборів: 
за місцезнаходженням Товариства 85721, Донецька обл., Волноваський 
р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщенні актової 
зали, 2 поверх.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 
9:00 до 11:45 год. за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхідно при 
собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів − до-
датково довіреність, оформлену належним чином.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня про-
ведення Зборів, тобто на 24.00 год. 18.04.2016 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та 

прийняття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення 

за його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То-

вариства, отриманого за результатами його роботи у 2015 році.
6. Зміни та доповнення до статуту Товариства, пов’язані із приведенням 

діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VІІІ від 
07.04.2015 р., затвердження нової редакції статуту Товариства.

7. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені 
загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для реє-
страції статуту в новій редакції у державного реєстратора.

8. Про затвердження положення про загальні збори акціонерів Товари-
ства.

9. Про затвердження положення про наглядову раду Товариства.
10. Про затвердження положення про виконавчий орган Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради
Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товари-

ства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуть-

ся з головою та

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх вина-
город, обрання

особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових догово-
рів з головою

та членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть
вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прий-

няття такого
рішення.
Під час підготовки до Зборів акціонери Товариства мають можливість 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати наді-
слання акціонерам цього повідомлення до 21.04.2016 р. (включно), з поне-
ділка по п'ятницю, з 10.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 12:00 до 13:00 год.) 
за місцезнаходженням Товариства у кабінеті юридичного відділу, а в день 
проведення Зборів − у місці проведення Зборів. Особа, відповідальна за 
ознайомлення з матеріалами Зборів – начальник юридичного відділу Хо-
мяк  Е.А. Довідки за телефоном: (062) 332-00-65.

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

Найменування показника
Період

Попередній 
2014 рік

Звітний
2015 рік

Усього активів 137302 166852
Основні засоби (залишкова вартість) 47174 44890
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 43225 49247
Сумарна дебіторська заборгованість 41989 66282
Грошові кошти та їх еквіваленти 491 552
Нерозподілений прибуток 34003 3844
Власний капітал 50152 20062
Статутний капітал 3027 3027
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 87150 146790
Чистий прибуток (збиток) (28918) (30159)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6053460 6053460
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 761 760

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Голубєв Д.О.

До відома акціонерів!
ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПА-

ДИНСЬКЕ», місцезнаходження: 08600, Київська область, м. Василь-
ків, вул. Польова, 61, прим. 3, кім. 2, повідомляє про те, що 19 квітня 
2016 року о 10:30 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів Публіч-
ного акціонерного товариства «Западинське», Код ЄДРПОУ 19410232 (на-
далі  – Товариство / «ПАТ «Западинське»).

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПАТ  «Западинське»;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту на-

глядової ради ПАТ «Западинське» за 2015 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-

конавчого органу ПАТ «Западинське» за 2015 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту реві-

зійної комісії ПАТ «Западинське» за 2015 рік;
6. Затвердження річного звіту ПАТ «Западинське» за 2015 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Западинське»;
8. Про звільнення голови та члена ревізійної комісії;
9. Про обрання голови та члена ревізійної комісії.
Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів 

ПАТ  «Западинське», які призначені на 19 квітня 2016 року, відбудеться 
19  квітня 2016 року з 10 години 00 хвилин по 10 годину 20 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – 
довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства, та документ, 
що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 13.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із по-
рядком денним загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в 
робочі дні з 10:00 до 12:00 год. (приміщення № 3, кімната № 2). Телефон 
для довідок (04571) 2-40-05. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Директор Ящинський Павло Анатолі-
йович.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній 

Усього активів 4710,10 5909,4
Основні засоби 907,2 1080,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8 163,0
Сумарна дебіторська заборгованість 788,8 763,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 22,9 16,3
Нерозподілений прибуток -2826,8 -2501,4
Власний капітал 4682,9 5008,3
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 23,5 901,1
Чистий прибуток (збиток) -325,4 379,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Директор  Ящинський П.А.

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

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ», 
код за ЄДРПОУ 01552492; Адреса: 04655, м. Київ, вул. Чорноморська,1, т/ф: 
(044 ) 4172780; E-mail:info@ aogalant.kiev.ua, сайт: http://aogalant.kiev.ua/doc/

Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.
Припинено повноваження, у зв'язку із закінченням їх терміну: за рішен-

ням чергових загальних зборів акціонерів від 03.03 2016 р. (Протокол №1):
Голова правління, Шаперенков Володимир Олексійович, володіє часткою 

в статутному капіталі 32,621%, обіймав посаду Голови правління 23 р.
Голова ревізійної комісії, Герасименко Лариса Леонідівна, часткою в 

статутному капіталі не володіє, обіймала посаду Голови ревізійної комісії 
5  років, обіймає посаду Голови правління ПАТ «Управління механізації».

Член ревізійної комісії Сінько Валентина Олексіївна, володіє часткою в 
статутному капіталі 0, 467%, обіймала посаду члена ревізійної комісії 5 р.

Член ревізійної комісії Музиченко Лідія Максимівна, володіє часткою в 
статутному капіталі 0, 633%, обіймала посаду члена ревізійної комісії 5 р.

Припинено повноваження, у зв'язку із закінченням їх терміну за рішен-
ням наглядової ради від 03.03.2016 р. (Протокол № 7):

Заступник Голови правління, Богданова Наталія Георгіївна, часткою в 
статутному капіталі не володіє, обіймала посаду заступника Голови прав-
ління 11 р.

Член правління, Цуркан Олександр Анатолійович, часткою в статутно-
му капіталі не володіє, обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ «Галант», 
посаду члена правління обіймав 1 р., попередня посада – фінансовий ди-

ректор ТОВ.
Переобрано на термін повноважень 5 років наступних посадових осіб за рі-

шенням чергових загальних зборів акціонерів від 03.03.2016 р. (Протокол №1):
Голова правління, Шаперенков Володимир Олексійович, термін повно-

важень 5 років, володіє часткою в статутному капіталі 32,621%, обіймав 
посаду Голови правління 23 р.

Голова ревізійної комісії, Герасименко Лариса Леонідівна, часткою в 
статутному капіталі не володіє, обіймала посаду Голови ревізійної комісії 
5  років, обіймає посаду Голови правління ПАТ.

Член ревізійної комісії Сінько Валентина Олексіївна, володіє часткою в 
статутному капіталі 0, 467%, обіймала посаду члена ревізійної комісії 5 р.

Член ревізійної комісії Музиченко Лідія Максимівна, володіє часткою в 
статутному капіталі 0, 633%, обіймала посаду члена ревізійної комісії 5 р.

Подовжено термін повноважень на 5 р. за рішенням наглядової ради від 
03.03.2016 р. (Протокол № 7):

Заступник Голови правління, Богданова Наталія Георгіївна, часткою в 
статутному капіталі не володіє, обіймала посаду заступника Голови прав-
ління 11 р.

Член правління, Цуркан Олександр Анатолійович,часткою в статутному ка-
піталі не володіє, обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ «Галант», посаду 
члена правління обіймав 1 рік, попередня посада – фінансовий директор ТОВ.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

Голова правління Шаперенков В.О. підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно 
з законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ВИРОБНИчА ФІРМА «МЕЦЕНАТ» (далі – Товариство, код 
ЄДРПОУ 20474384, місцезнаходження: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Фрунзе, буд.29/1) повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2016 р. о 16.00 год. за адре-
сою: м. Мелітополь, вул. Фрунзе, буд.29/1 (каб. директора).

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах буде здійснюва-
тись 28 квітня 2016 р. з 15.00 год. до 15.45 год. за місцем проведення збо-
рів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 25.04.2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. 2. Затвердження 

порядку проведення загальних зборів. 3. Звіт Директора щодо діяльності То-
вариства у 2015 році. Затвердження звіту. 4. Звіт Ревізора про діяльність 
Товариства у 2015 році. Затвердження звіту та висновку. 5. Звіт Наглядової 
ради щодо діяльності у 2015 році. Затвердження звіту. 6. Затвердження річ-
ного звіту Товариства за 2015 рік. 7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства 
за 2015 рік. Затвердження розміру річних дивідендів. 8. Попереднє схвален-
ня значних правочинів Товариства на 2016 рік. 9. Про припинення діяльності 
ДП «Резерв» ЗАТ НВФ «Меценат» шляхом ліквідації.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: документ, що засвідчує 
особу акціонера (представника), доручення на право участі у загальних 
зборах (для представників).

Ознайомитись з документами стосовно проведення загальних зборів 
можна за місцезнаходженням Товариства, каб. директора в робочі дні з 9.00 

до 12.00 год. Відповідальна особа – голова наглядової ради Моторний І.Г., 
тел. 0619422596.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 761,5 814,2
Основні засоби 655,6 723,5
Довгострокові фінансові інвестиції 1,0 1,0
Запаси 2,0 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 89,6 59,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 12,3 24,9
Нерозподілений прибуток 217,4 173,3
Власний капітал 662,6 618,5
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов'язання 60,0 55,0
Поточні зобов'язання 38,9 140,7
Чистий прибуток (збиток) 44,1 0,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Директор  Д.Т. Сергеєв

ПРАТ «КАМ’ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код 
ЄДРПОУ 20760492) повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2016 року о 10 год. за адресою: 
Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. Я.Мудрого, 56 в приміщенні 
актового залу. Реєстрація акціонерів з 09 до 09.50 год. в день і за місцем 
проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що по-
свідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови і Секретаря зборів, лічильної комісії та затвер-

дження регламенту зборів Товариства. 2. Звіт виконавчого органу Товари-
ства за 2015 рік. 3. Звіт ревізора за 2015 рік. 4. Звіт Наглядової ради за 
2015 рік. 5. Затвердження річного фінансового звіту за 2015 рік. 6. Розподіл 
прибутку та збитків Товариства за 2015 рік. 7. Затвердження рішень На-
глядової ради за 2015 рік. 8. Прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів Наглядової ради. 9. Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора 
Товариства. 11. Обрання Ревізора Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами по порядку денному за 
місцезнаходження Товариства до дати проведення загальних зборів з 9 до 
17 години у відповідального працівника Фік Надії Ярославівни. Дата пере-

ліку акціонерів для реєстрації складена на 08 квітня 2016 року. Телефон 
для довідок: (0254)5-13-13.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Кам’янка-Бузький 

комбінат хлібопродуктів» (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітній попередній
Усього активів 2033,5 1700,5
Основні засоби 213,8 282,2
Запаси 950,2 592,4
Сумарна дебіторська заборгованість 170,4 102,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 62,7 3,7
Нерозподілений прибуток 747,4 349,7
Власний капітал 809,5 809,5
Статутний капітал 385 385,0
Поточні зобов’язання 91,6 156,3
Прибуток /збиток/ 485,4 432,7
Середньорічна кількість акцій 1539844 1539844
Чисельність працівників на кінець 
періоду /осіб/

13 12

Директор  Казьмірик Роман Орестович

ПРАТ «КАМ’ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ» 
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКЕ АГЕНТСТВО ПОВІТРЯНИХ 

СПОЛУчЕНЬ «КИЙ АВІА»
(код ЄДРПОУ 01130578), місцезнаходження:  

01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1
повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ «КИЙ АВІА», які відбудуться 20 квітня 2016 року об 10 годині 30 
хвилин за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 2 у приміщені 
конференц-залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 20.04.2016 року з 09:20 год. 
до 10:20 год. за адресою місця проведення загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує 
його особу, представнику акціонера – документ, що посвідчує його осо-
бу та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів ПАТ «КИЙ АВІА», буде складено станом на 24 годину 
14.04.2016 року. 

Порядок денний:
Обрання членів лічильної комісії товариства.1. 
Звіт Генерального директора товариства про результати фінансо-2. 

во - господарської діяльності товариства за 2015 рік. Визначення осно-
вних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Генерального директора товариства.

Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішен-3. 
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

Звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік та прийняття рішен-4. 
ня за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висно-
вків ревізійної комісії.

Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.5. 
Розподіл прибутку товариства за 2015 рік.6. 
Затвердження розміру річних дивідендів.7. 
Прийняття рішення про зміну типу товариства.8. 
Викладення Статуту товариства у новій редакції та його затвер-9. 

дження.
Викладення Положення про Наглядову раду товариства у новій 10. 

редакції та його затвердження. 
Обрання членів ревізійної комісії товариства.11. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.):
Найменування показника Період 

звітний 
(2015 рік)

попередній 
(2014 рік )

Усього активів 257 369 209 755
Основні засоби 32 400 33 605
Довгострокові фінансові інвестиції 12 450 12 450
Запаси 748 695
Сумарна дебіторська заборгованість 117 206 87 338
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 178 66 142
Нерозподілений прибуток 57 265 46 108
Власний капітал 80 507 67 116
Статутний капітал 3 804 3 804
Довгострокові зобов'язання (відстрочені 
податкові зобов’язання) 2 735 4 101

Поточні зобов'язання 171 527 136 011
Чистий прибуток (збиток) 8 841 3 443
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76 082 76 082
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 364 351

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КИЙ АВІА» 09.03.2016 року опубліковано в бюлетені «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №45 та роз-
міщено на Інтернет сайті www.kiyavia.com.

Повідомлення затверджене Протоколом № 247 засідання Наглядо-
вої ради ПАТ «КИЙ АВІА».

Акціонери з 20.03.2016р. можуть ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів акціонерів ПАТ «КИЙ АВІА», за адресою: м. Київ, вул. Городець-
кого, 6 у робочі дні з 15:00 год. до 16:00 год. шляхом подання заяви про 
надання таких документів, а в день проведення загальних зборів акціо-
нерів – у місці їх проведення. Телефон для довідок: 279-52-59.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами - корпоративний секретар Веретельникова С.В.

Голова Наглядової ради о/п  Шпак В.А.

 ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових річних загальних зборів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХЛІБРЕМБУДМОНТАЖ» 

(надалі – Товариство)
код за ЄДРПОУ: 05379470, місцезнаходження: 69009, Запорізька 

область, м. Запоріжжя, вул. Готвальда, буд.2
Наглядова рада Товариства повідомляє, що чергові (річні) Загальні 

збори акціонерів Товариства (надалі – Збори), відбудуться 27 квітня 2016 
року о 9.00 год. за адресою: 69009, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
вул. Готвальда, буд.2, (кабінет директора).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 21 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії. 1. 
Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів акціонерів. Об-
рання головуючого та секретаря Зборів.

Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської ді-2. 
яльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту директора.

Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік, прийняття рішення за на-3. 
слідками розгляду звіту Наглядової ради. 

Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 4. 
2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.5. 
Визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік.6. 
Затвердження плану розподілу прибутку та покриття збитків Товари-7. 

ства за 2015 рік та нормативів розподілу прибутку на 2016 рік.
Обрання членів наглядової ради Товариства.8. 
Обрання ревізора Товариства.9. 

10. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладати-
муться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових 
договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за міс-
цем їх проведення з 8.30 до 8.55 год. Для участі у Зборах акціонерам То-
вариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - 
паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного законодавства 
України. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Зборів у робочі дні тижня з 9:00 до 17:00 за адресою 
місцезнаходження Товариства, кабінет директора, а в день проведення 
Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, є директор Черненко Костянтин 
Олександрович.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Збо-
рів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості 
та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції до порядку 
денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за  
7 днів до дати проведення Зборів. Телефон для довідок: (0612) 35-15-31. 

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

Найменування показника Звітний 2015 р. Попередній 
2014 р.

Усього активів 291,2 316,4
Основні засоби 268,0 289,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12,0 13,4
Сумарна дебіторська заборгованість 9,0 12,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,7 0,2
Власний капітал 279,2 313,6
Статутний капітал 75,1 75,1
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 46,4 80,8

Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 11,3 2,1
Чистий прибуток (збиток) (34,4) (29,3)
Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 300320 300320

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

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп акцій - -

Чисельність працівників на кінець періо-
ду (осіб) 1 1

Директор  черненко К.О.
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Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціо-
нерне товариство «УкрСиббанк», 61001, м. Харків, пр. Московський, 60

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє 
Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», 
які відбудуться 20 квітня 2016 року об 11:00 за адресою: м. Харків,  
вул. Іванова 10, кімната номер 304. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 
за місцем проведення зборів з 10.15 год. до 10.45 год.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину 14 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Банку
2. Про обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів Банку
3. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2015 рік 
4. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку  

ТОВ «Аудит –Сервіс ІНК» до річної фінансової звітності Банку за 2015 рік
5. Про затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку 

за 2015 рік 
6. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку «Аудит 

–Сервіс ІНК» до річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2015 рік
7. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2015 рік
8. Звіт Спостережної Ради Банку за 2015 рік і прийняття рішення за ре-

зультатами його розгляду
9. Звіт Правління Банку за 2015 рік і прийняття рішення за результатами 

його розгляду
10. Про затвердження річної фінансової звітності дочірніх компаній Бан-

ку за 2015 рік 
11. Про затвердження змін до Статуту АТ «УкрСиббанк»
12. Про внесення змін до Положення про Загальні збори АТ «УкрСиббанк»
13. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «УкрСиббанк»
14. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду  

АТ «УкрСиббанк»
Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку 

(тис. грн.)* 

Найменування показника 

період 
звітний, 

станом на 
01.01.2016

попередній, 
станом на 
01.01.2015 

Усього активів, в т.ч. 43 418 209 26 400 695
Грошові кошти та їх еквіваленти та 
обов'язкові резерви 12 378 102 6 070 762

Кошти в інших банках 79 364 53 373
Кредити та заборгованість клієнтів 20 959 125 14 904 777
Усього зобов'язань, в т.ч.  41 615 081 24 620 139
Кошти банків 3 084 160 551
Кошти клієнтів 32 343 294 18 802 016
Усього власного капіталу, в т.ч. 1 803 128 1 780 556
Статутний капітал 1 774 333 1 774 333
Чистий прибуток/(збиток)  22 709)  (1 011 406)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 0,0001 (0,0032)

Чистий прибуток/(збиток) на одну 
привілейовану акцію (грн.) 0.0007 (0,0323)

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 0.0001 (0,0032)

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну привілейовану акцію (грн.) 0.0007 (0,0323)

* Дані за звітний період заповнені станом на 4 квартал 2015 року та під-
лягають коригуванню з урахуванням уточнюючих проводок на початку бе-
резня 2016 р. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену 
відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу.

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-09
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, 4 поверх, 
кімната 3.2 у робочі дні (кожної середи), в час з 11.00 год. до 12.00 год., а в день 
проведення загальних зборів - також у місці  їх  проведення за адресою:  
м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304 в час з 11.00 год. до 12.00 год. 

Посадова особа АТ «УкрСиббанк», відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами: Заступник Голови Правління - начальник 
Юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк» - Панов Сергій Миколайович. 
Ознайомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного Департа-
менту Ткаченко Вікторією Володимирівною.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до 
відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розді-
лі «Новини» на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

З повагою,
Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»
Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІчНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРХАРчОПРОМСЕРВІС» (Ідентифікаційний код 13677276)

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Укрхарчо-
промсервіс» (далі – «Товариство») повідомляємо Вас про проведення річ-
них Загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2016 року о  
15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 22, вхід № 
2, перший поверх, зал для зібрань. Реєстрація акціонерів, що прибули на 
Загальні збори, розпочнеться 20 квітня 2016 року о 14 годині 10 хвилин та 
закінчиться о 14 годині 50 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах – 14 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) 
річних Загальних зборів Товариства:

1. Обрання Секретаря Загальних зборів.
2. Процедурні питання проведення Загальних зборів.
3. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту Голови Правління Товариства.
6. Розгляд висновку аудитора за результатами перевірки річної звітності.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і покриття збитків.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

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

Найменування показника
Період

Звітний Попередній 
(скоригований)

Усього активів 61 420 57 353

Основні засоби 16 569 13 330
Інвестиційна нерухомість 37 696 37 764
Незавершені капітальні інвестиції 5 298 3 745
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 47 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 511 1 436
Грошові кошти та їх еквіваленти 115 78
Нерозподілений прибуток (49 273) (31 719)
Статутний капітал 38 100 38 100
Довгострокові зобов’язання 26 361 1 433
Поточні зобов’язання 46 214 49 521
Чистий прибуток (збиток) (17 554) (14 299)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 76 200 000 76 200 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій 0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 102 96

Акціонерам слід при собі мати паспорт. Представник акціонера повинен 
також мати довіреність, посвідчену у встановленому законодавством по-
рядку. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо питань поряд-
ку денного в офісі Товариства: м. Київ, вул. Закревського, 22 в робочі дні в 
робочий час. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними матеріалами – Голова Правління Сушон Алла Іванівна, теле-
фони: 545-13-44, 545-08-06.

З повагою, Голова Правління  Сушон А.І.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «УКРТРАНСГАЗ» №29 вiд 02.03.2016 року припиненi повно-
важення члена Правлiння Зубова Сергiя Євгеновича згiдно п. 11.33.18 
Статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на 
посадi перебувала з 05.03.2014 року.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «УКРТРАНСГАЗ» №29 вiд 02.03.2016 року припиненi повно-
важення члена Правлiння Дзюбенка Георгiя Васильовича згiдно  
п. 11.33.18 Статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає, на посадi перебувала з 25.12.2012 року.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «УКРТРАНСГАЗ» №29 вiд 02.03.2016 року обраний членом 
Правлiння Плавюк Василь Сидорович згiдно п. 11.33.18 Статуту  
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» строком на п’ять рокiв. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: 04.2010-
12.2013 - перший заступник Голови Iвано-Франкiвської обласної дер-
жавної адмiнiстрацiї, м. Iвано-Франкiвськ; 07.2014-12.2014 – началь-
ник управлiння безпеки, заступник Голови Правлiння ПАТ 
«УКРТРАНС ГАЗ», м. Київ; 12.2014-по ц.ч. – Вiце-Президент ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ», м. Київ.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «УКРТРАНСГАЗ» №29 вiд 02.03.2016 року обраний членом 
Правлiння Ноздрiн Валерiй Миколайович згiдно п. 11.33.18 Статуту 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» строком на п’ять рокiв. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: 04.2011-

10.2012 – директор з енергозбуту ПАТ «Прикарпатобленерго»,  
м. Iвано-Франкiвськ; 10.2012-11.2014 – керiвник департаменту зi збуту 
електроенергiї, керiвник департаменту з технiчного забезпечення 
продажiв ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», м. Київ; 12.2014-по ц.ч. – Вiце-
Президент ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», м. Київ.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «УКРТРАНСГАЗ» №29 вiд 02.03.2016 року обраний чле-
ном Правлiння Макогон Сергiй Леонiдович згiдно п. 11.33.18 Стату-
ту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» строком на п’ять рокiв. Посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на поса-
дах: 07.2007-03.2014 – менеджер зi збуту, менеджер по роботi з 
корпоративними клiєнтами ТОВ «Майкрософт Україна», м. Київ; 
05.2014-09.2014 – заступник начальника управлiння – начальник 
вiддiлу податкового прогнозування та монiторингу сплати податкiв 
управлiння податкових розрахункiв з бюджетом департаменту 
економiчного планування та бюджетних розрахункiв НАК «Нафто-
газ України», м. Київ; 09.2014-08.2015 – начальник управлiння ре-
формування нафтогазового комплексу департаменту реформуван-
ня та розвитку бiзнесу НАК «Нафтогаз України», м. Київ; 08.2015-по 
ц.ч. – директор виконавчий, директор виконавчий-директор депар-
таменту стратегiї та розвитку бiзнесу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»,  
м. Київ.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Прокопiв I.Б.
Президент (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 03.03.2016

(дата)

Публічне акціонерне товариство «Шосткинський завод хімічних реак-
тивів» повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів ак-
ціонерів 12 квітня 2016 року о 15 год. 20 хв. за адресою: 41100, Україна, 
Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, 1 (приймальня 
Голови правління на 2-му поверсі заводоуправління). Реєстрація акціоне-
рів для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2016 року з 14-40 
до 15-10 год.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 

комісії за 2015 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік та визначення осно-

вних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства 

по підсумкам роботи за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної ко-

місії АТ.
8. Обрання членів Ревізійної комісії АТ.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схва-

лення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного 
року з дати прийняття рішення.

10. Затвердження Статуту АТ в новій редакції.
11. Затвердження положення про наглядову раду Публічного акціонерного 

товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів», Положення про загаль-
ні збори Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних 
реактивів», Положення про лічильну комісію Публічного акціонерного товари-
ства «Шосткинський завод хімічних реактивів» в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 45883 42774

Основні засоби 15596 16475
Довгострокові фінансові інвестиції 20 20
Запаси 7522 5112
Сумарна дебіторська заборгованість 4790 4440
Грошові кошти та їх еквіваленти 1471 201
Нерозподілений прибуток (39703) (37085)
Власний капітал 7787 10458
Статутний капітал 744 744
Довгострокові зобов’язання 98 7639
Поточні зобов’язання 37998 24677
Чистий прибуток (збиток) (2618) (3542)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2976000 2976000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 248 258

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 06 квітня 2016 
року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України).

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціо-
нерам – документ, що посвідчує особу, представникам акціонера (акціо-
нерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним 
чином) та документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: 41100, 
Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, 1, при-
ймальня Голови правління у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 16 годи-
ни 00 хвилин. 

Відповідальна особа Голова правління Бугаков Сергій Іванович. Те-
лефон для довідок: (05449) 2-04-12.

З повагою, Голова наглядової ради  Івченко О.А. 

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРТРАНСГАЗ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІчНИХ РЕАКТИВІВ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 9 березня 2016 р. 
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повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів ак-
ціонерів 12 квітня 2016 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 41100, Укра-
їна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, 1 (при-
ймальня директора на 1-му поверсі заводоуправління). Реєстрація 
акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2016 
року з 10-10 до 10-25 год.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 

2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ре-

візора за 2015 рік.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік та визначення 

основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) То-

вариства по підсумкам роботи за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора АТ.
7. Обрання Ревізора.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попере-

днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 
протягом одного року з дати прийняття рішення.

9. Затвердження Статуту АТ в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про загальні збори Приватного 

акціонерного товариства «Фірма «АДВ», Положення про лічильну ко-
місію Приватного акціонерного товариства «Фірма «АДВ».

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2872,8 3015,6
Основні засоби 776,3 909,5
Довгострокові фінансові інвестиції 255,9 255,9

Запаси 804,3 802,6
Сумарна дебіторська заборгованість 888,1 900,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 0,2
Нерозподілений прибуток -2300,1 -2096,3
Власний капітал -1981,0 -1777,2
Статутний капітал 5 5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4853,8 4792,8
Чистий прибуток (збиток) -203,8 -140,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5025 5025
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 3 3

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних 
загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 06 квітня 2016 
року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встанов-
леному законодавством про депозитарну систему України).

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціо-
нерам — документ, що посвідчує особу, представникам акціонера (ак-
ціонерів) — довіреність на право участі у зборах (оформлену належ-
ним чином) та документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: 41100, 
Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, 1, при-
ймальня Директора у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 
хвилин.

Відповідальна особа Директор Ковальов Дмитро Михайлович. Те-
лефон для довідок: (05449) 7-04-71.

Директор ПрАТ «Фірма «АДВ»  Д.М. Ковальов

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по ви-

робництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО», 
що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А, повідом-
ляє: Річні Загальні збори ПрАТ «Укрпиво» відбудуться 19 квітня 2016 року 
в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А, третій по-
верх, кімната № 341. Початок зборів о 12.00 год.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.00 до 11.30 години в день та за 
адресою проведення загальних зборів, кімната № 334. Дата складення пе-
реліку акціонерів Національним депозитарієм України, які мають право на 
участь у Загальних зборах, 13 квітня 2016 року.

Порядок денний зборів, затверджений на засіданні Наглядової ради 
товариства 26 лютого 2016 року:

1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної 
комісії річних загальних зборів ПрАТ «Укрпиво». 

2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.

3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Укрпиво» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. 

5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2015 рік. 

6. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік, з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 

7. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльнос-
ті за 2015 рік.

8. Затвердження та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Затвердження фінансового плану ПрАТ «Укрпиво» на 2016 рік.
10. Затвердження кошторису на функціонування Наглядової Ради на 

2016 рік.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. 
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-

тань порядку денного, можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою:  
м. Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А, третій поверх, кімната №338, відпо-
відальна особа Жмінько Наталія Іванівна, телефон (044) 278-33-95.

Для участі у зборах акціонеру мати при собі документ, що посвідчує осо-
бу, представнику акціонера – довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах, посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або 
іншими посадовими особами, в порядку встановленому цивільним законо-
давством.

Телефон для довідок: (044) 278-33-95. 

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів 1922,1 3577,0
Основні засоби (залишкова вартість) 79,5 164,3
Довгострокові фінансові інвестиції 166,8 193,6
Запаси 12,2 13,3
Сумарна дебіторська заборгованість 470,5 1991,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1135,7 1023,0
Нерозподілений прибуток 5,7 5,0
Власний капітал 1425,2 1694,2
Статутний капітал 156,9 156,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 496,9 1882,8
Чистий прибуток (збиток) 5,7 5,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 156904 156904
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 16

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФІРМА «АДВ» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА, 
БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «УКРПИВО»
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Публічне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа» 
(код ЄДРПОУ 35524548) повідомляє, що 15 квітня 2016 р. о 17:00 год. за 
місцезнаходженням Товариства за адресою: 03680, м. Київ, вул. Боженка 
(Казимира Малевича), 86 літера «И», 2-й поверх, зал торгів, відбудуть-
ся річні Загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів про 

фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства за 2015 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Біржової ради за 

2015 р.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
6. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2015 р.
7. Про затвердження зміни адреси місцезнаходження Товариства у 

зв’язку із перейменуванням назви вулиці.
8. Прийняття рішення про визначення типу Товариства та зміну наймену-

вання Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Затвердження статуту Товариства в новій редакції у зв’язку з приве-

денням статуту у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні 
товариства» та зміною типу Товариства. Затвердження уповноваженої осо-
би для підписання нової редакції статуту Товариства і проведення його 
державної реєстрації.

10. Про затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства у 
новій редакції.

11. Про відкликання Біржової ради Товариства у повному складі у 
зв’язку із закінченням строку повноважень членів Біржової ради.

12. Про затвердження кількісного складу Біржової ради Товариства.
13. Про обрання членів Біржової ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради 
та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких цивільно-
правових договорів.

14. Про відкликання Ревізора Товариства та припинення його повнова-
жень.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення Загальних зборів Товариства: 10 березня 2016 р.; дата скла-

дання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 
Товариства: 24:00 11 квітня 2016 р.

З проектами документів та інформацією щодо порядку денного акціоне-
ри (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товари-
ства в робочі дні з 11:00 до 17:00 год. Особа, відповідальна порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – начальник відділу торгових операцій 
О.С. Баштовий; тел. для довідок: 0(44)200-09-70; 200-09-71.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 15 квітня 2016 р. з 16:00 до 
16:45 за місцем проведення Зборів. При собі мати паспорт (уповноваже-
ним особам – паспорт та довіреність на участь у зборах).

Усі акціонери можуть вносити свої пропозиції та зауваження з питань 
порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 50042 50022 
Основні засоби 109 137
Довгострокові фінансові інвестиції 44997 46789
Запаси 3 3
Сумарна дебіторська заборгованість 4918 3049
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 42
Нерозподілений прибуток 31 7
Власний капітал 50031 50007
Статутний капітал 50000 50000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 11 15
Чистий прибуток (збиток) 24 -34
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1000000 1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

8 8

Генеральний директор  Марчук М.М.

Шановний акціонере!
Правління ПАТ «ТФ «РОЗА», ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 

00307313, (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2016 року о 
14.00 годині за адресою: м. Київ, пл. Перемоги, 1, конференц-зал.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства 

у 2015 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 
2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

7. Про затвердження висновків Ревізійної комісії та фінансової звіт-
ності Товариства за 2015 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 
2015 рік.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складати-
меться уповноваженим депозитарієм станом на дату обліку – 11 квітня 
2016 року.

Реєстрація учасників (акціонерів та їх представників) проводитиметь-
ся 14 квітня 2016 року з 13:00 години до 13:45 години за місцем прове-
дення зборів. Акціонерам слід мати при собі документ, який посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який посвідчує 
особу (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на Збо-
рах.

Акціонери (їх представники) під час підготовки до загальних зборів 
можуть ознайомитися з матеріалами, які стосуються питань, включених 
до порядку денного, в робочі години робочих днів за місцезнаходженням 
Товариства – м. Київ, вул. М.Грінченка, 2/1, каб. 15, а в день проведення 

Зборів – у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для 
ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товари-
ством не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення з документами – юрисконсульт 
Іорданов К.І. Телефон для довідок: 044-585-08-05.

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

Найменування показника
період

звітній попере-
дній

Усього активів 108210 110438
Основні засоби 13855 15000
Довгострокові фінансові інвестиції 605 605
Запаси 38907 37570
Сумарна дебіторська заборгованість 34791 30605
Грошові кошти та їх еквіваленти 11284 18038
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6372 5644
Власний капітал 47470 46742
Статутний капітал 6009 6009
Довгострокові зобов’язання 14978 9849
Поточні зобов’язання 45762 53847
Чистий прибуток (збиток) 728 74
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) 208 214

Інформація щодо показників фінансово-господарської діяльності є 
орієнтовною та буде уточнюватись на Зборах.

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

Голова Правління  Н.Б. Вдовиченко

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 

ПАТ «ТФ «РОЗА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №45, 9 березня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

82

До уваги акціонерів ПАТ «Укрводпроект»
Публічне акціонерне товариство «Український головний проектно-

розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і 
водогосподар сь кого будівництва» (ПАТ «Укрводпроект»), код ЄДРПОУ 
01035101, (м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 45) пові-
домляє про скликання чергових загальних Зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 15 квітня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 45 з таким Проектом порядку 
денного:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2015 рік та основні напрямки роботи на 2016 рік. 
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2015 

рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Нагля-

дової Ради, Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту і балансу Товари-
ства за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. 
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
Перелік акціонерів ПАТ «Укрводпроект», для здійснення персонального 

повідомлення про проведення чергових загальних Зборів акціонерів  
ПАТ «Укрводпроект», призначених на 15 квітня 2016 року, складається  
станом на 1 березня 2016 року.

Перелік акціонерів ПАТ «Укрводпроект», які мають право на участь у 
чергових загальних Зборах ПАТ «Укрводпроект», призначених на 15 квітня 
2016 року, складається станом на 24 годину 11 квітня 2016 року.

Початок Зборів об 1130 годині 15 квітня 2016 року.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися 

Реєстраційною комісією з 1030 до 1115 години за місцем проведення Збо-
рів: 03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, зала  
ПАТ «Укрводпроект» в лабораторному корпусі № 513, 5 поверх, вхід через 
арку із вул. Солом’янської. 

Для участі в загальних Зборах акціонерам потрібно мати при собі пас-
порт. Для довірених осіб (представників) – паспорт та довіреність, оформ-
лену згідно вимог чинного законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з Проектом порядку денного 
загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укрводпроект», можна за адресою:  
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімната № 1101, лабо-
раторний корпус, у робочі дні з 930 до 1200 години за київським часом. 

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укрводпроект», 
акціонер (або його представник за відповідною довіреністю) має звернути-
ся із письмовою заявою до Товариства.

В день проведення чергових загальних Зборів акціонери можуть озна-
йомитися з документами у місці проведення Зборів з 1030 до 1115 години. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми Зборів та їх отримання – заступник голови Правління Юрченко П.В.

Довідки за телефонами: (044) 248-70-16, 248-70-65.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«Укрводпроект» за 2015 рік (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 49600 51861
Основні засоби 37533 40497
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 635 7312
Сумарна дебіторська заборгованість 6866 2473
Грошові кошти та їх еквіваленти 4425 1509
Нерозподілений прибуток 6976 8012
Власний капітал 46364 46516
Статутний капітал 1179 1179
Довгострокові зобов’язання 223 948
Поточні зобов’язання 3013 4397
Чистий прибуток (збиток) 291 1094
Середньорічна кількість акцій (штук) 4715152 4715152
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 
протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 63 66

Наглядова Рада ПАТ «Укрводпроект»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТ-
КИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» повідомляє про проведення 
річних (чергових) загальних зборів акціонерів 12 квітня 2016 року об 
11 год. 50 хв. за адресою: 41100, Україна, Сумська область, місто 
Шостка, вулиця Шевченка, 53 (зал засідань на 2-му поверсі заво-
доуправління). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 
відбудеться 12 квітня 2016 року з 11-15 до 11-45 год.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 

рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-

ної комісії за 2015 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік та визначення 

основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товари-

ства по підсумкам роботи за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
8. Затвердження Статуту АТ в новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх Положень АТ в новій редакції в новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обран-

ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Нагля-
дової ради.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії АТ.

14. Обрання членів Ревізійної комісії АТ.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє 

схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протя-
гом одного року з дати прийняття рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 22499 17250

Основні засоби 10339 8159
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7290 6194
Сумарна дебіторська 
заборгованість 3451 2137

Грошові кошти та їх еквіваленти 553 162
Нерозподілений прибуток 5423 4756
Власний капітал - -
Статутний капітал 471 471
Довгострокові зобов’язання 6075 6373
Поточні зобов’язання 10515 5635
Чистий прибуток (збиток) 667 423
Середньорічна кількість 
акцій (шт.) 1882496 1882496

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

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 8 10

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних за-
гальних зборах, буде складений станом на 24 годину 06 квітня 2016 року 
(за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України).

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціоне-
рам – документ, що посвідчує особу, представникам акціонера (акціонерів) 
– довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином) та 
документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними 
з порядком денним загальних зборів, за адресою: 41100, Україна, Сумська 
область, місто Шостка вулиця Шевченка, 53, приймальня Голови правління 
у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин.

Відповідальна особа Голова правління Івченко Олександр Анатолійо-
вич. Телефон для довідок: (05449) 7-10-10.

З повагою, Голова наглядової ради ПАТ «Шосткинське хлібокомбінат» 
Ковальов Д.М.

ПАТ «УКРВОДПРОЕКТ»
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(код за ЄДРПОУ 30885952, місцезнаходження: вул. Центральна, 
буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123) (далі — То-
вариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства 09 квітня 2016 року об 11:00 годині за адресою: вул. Цен-
тральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, чернігівська обл., 17123 
(приміщення контори агрофірми, 2 поверх, кабінет Директора Това-
риства)

Перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів: обрання лічильної комісії, обрання головуючого та секретаря 
загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Това-
риства за 2015 рік.

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

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного ревізо-
ра Товариства за 2015 рік. Затвердження висновку Головного ревізора за 
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2015 рік. 

6. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 
2015 році.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів 
Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо-
рах буде проводитись 09 квітня 2016 року з 10:00 до 10:50 за місцем 
проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера — також дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства Дата складан-
ня переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних 
зборах — станом на 24 годину 05 квітня 2016 року. 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного, за адресою: вул. Центральна, буд. 3, с. Іржа-
вець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (адмінприміщення агро-
фірми, кабінет бухгалтерії) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день прове-
дення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами: бухгалтер Товариства Валентина Микола-
ївна Шимончук, тел. (0242) 2-22-55.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємства за 2015 рік буде надрукована додатково.

Наглядова рада
ПрАТ агрофірма «Іржавецька»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАЛІЗА-
ЦІЙНА БАЗА» (місцезнаходження: Україна, 3134, м. Київ, вул. 
Миру,  19, код ЄДРПОУ – 05472092) (надалі – Товариство) повідомляє про 
проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 
2016 року об 11 год. за адресою: м. Київ, вул. Миру, 19, ПАТ »Реалізацій-
на база», приміщення фасувального цеху. 

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться 
в день та за місцем проведення зборів з 9-30 до 10-45. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08 квітня 2016 р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новій 

редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради.

13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Для реєстрації при собі мати: акціонерам – паспорт; для представника 
акціонера – паспорт та довіреність на право участі в зборах, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03134, 
м. Київ, вул. Миру, 19, з понеділка по четвер з 10:00 до 12:00, а в день про-
ведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа то-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми  – член правління Іщенко Н.І. Довідки за телефоном: 284-00-84. 

Показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 
рік (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній

Усього активів 67 561 112 734
Основні засоби (залишкова вартість) 49 763 88 044
Дострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 3 756 2 382
Сумарна дебіторська заборгованість 2 283 13 246
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 296 1 978
Нерозподілений прибуток (збиток) (1 064) 332
Власний капітал 2 766 4 162
Статутний капітал 1 792 1 792
Поточні зобов»язання 64 795 108 572
Чистий прибуток (збиток) -1 396 -437
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35 840 000 35 840 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 70 71

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИЩИЙ НАВчАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ УПРАВЛIННЯ»
Річна інформація емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Нацiональна 
академiя управлiння», 16476880, 03148, 
м.Київ, вул. Гната Юри, 9, (044)2462433

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

03.03.2016

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

www.nam.kiev.ua

Річна інформація 
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«ТАЙГА-95», 23493933, 04077, м.Київ, 
вул.Днiпроводська, буд.8, 
(044)4679144

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

03.03.2016

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

23493933.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАЙГА-95»
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(адреса місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька , 9) повідом-
ляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 19 квітня 2016 року о 10-00 за адресою: 04073, м. Київ, 
вул. Сирецька , 9 , оф. 233. Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 до 
9.45 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 10.00. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 
13 квітня 2016 року. 

Порядок денний (Перелік питань для голосування):
• Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної 

комісії.
• Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

• Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товари-
ства за 2015 рік.

• Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік, з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 

• Прийняття рішення щодо виплати дивідендів акціонерам за підсумка-
ми діяльності товариства за 2015 рік.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рі-
шень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій 
щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцез-
находженням товариства: 04073, м. Київ, вул. Сирецька , 9 , оф. 233 у робочі дні 
(з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 10:00 до 14:00) за місцем проведен-
ня зборів у відповідальної особи — Генерального директора Воробйова І.В. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-

ють їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на 
право представляти інтереси акціонера.

Довідки за тел. (044) 468-8502 ПрАТ «БВК «МАЯК» (Емітент), 
(044) 426-8633 АТ«Ощадбанк» (Депозитарна установа). 

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

Найменування показника період
попередній звітний

Усього активів 41990,7 43006,7
Основні засоби 14408,0 13580,9
Довгострокові фінансові інвестиції 1162,5 1162,5
Запаси 47,4 108,5
Сумарна дебіторська заборгованість 15358,0 17514,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1264,7 261,3
Нерозподілений прибуток 4582,0 6363,3
Власний капітал 39409,2 41237,1
Статутний капітал 30927,8 30927,8
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 1765,0 412,6
Чистий прибуток (збиток) 5555,7 7039
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 927 774 30 927 774
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 17

Наглядова рада та Генеральний директор

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИчИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДПЛАСТИК» 
повідомляє, що 15 квітня 2016 року о 14 годині відбудуться загальні звітно – 
виборчі збори акціонерів за адресою: 07700 Київська обл., м. Яготин, 

вул.  Сільгосптехніки, 5, зал засідань ПрАТ «Будпластик».
Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 

11.00 до 13.50 годин 15 квітня 2016 р.
Місце реєстрації: приймальна Голови правління ПрАТ «Будпластик». Озна-

йомитися з питаннями, які виносяться на збори можна щоденно в кабінеті Голо-
ви правління, починаючи з 8.00 до 16.00 год. з 15 березня 2016 року.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних звітно – виборчих зборів 

товариства.
3. Про затвердження питань, що виносяться на загальні звітно – вибор-

чі збори товариства, регламенту роботи зборів та порядку голосування на 
зборах.

4. Звіт правління ПрАТ «Будпластик» про результати фінансово – госпо-
дарської діяльності товариства за 2015 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради товариства про діяльність в 2015 році та його 
затвердження.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2015 рік та його за-
твердження.

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутків (збитків) товариства.
9. Про вчинення значних правочинів (схвалення, погодження) значних 

правочинів. Та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися товариством протягом одного року та надання відповідних повнова-
жень новому правлінню ПрАТ «Будпластик».

10. Про припинення повноважень Наглядової ради, Правління та Реві-
зійної комісії товариства, які були обрані в квітні 2013 року.

11. Про обрання, продовження повноважень Голови і членів Наглядової 
ради товариства.

12. Про обрання, продовження повноважень Голови і членів правління 
товариства.

13. Про обрання, продовження повноважень Голови і членів Ревізійної 
комісії товариства.

Основні показники фінансово- господарської 
діяльності ПрАТ «Будпластик» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Усього активів 2601,3 2749,3
Основні засоби, залишкова вартість 2318,6 2466,6
Довгострокові фінансові інвестиції 280,0 280,0
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові капітали та їх еквіваленти 0,1 2,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 648,5 -471,4
Власний капітал 2564,5 2741,6
Статутний капітал 200,0 200,0
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання - -
Чистий прибуток (збиток) -177,1 - 197,3
Середньорічна кількість акцій 2000000 2000000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11

Право участі у звітно – виборчих зборах мають акціонери, які облікову-
ються в реєстрі акціонерів, складеного станом на 24-ту годину 11 квітня 
2016 року. Телефон для довідок: /04575/ 5-14-81.

Наглядова Рада ПрАТ «Будпластик»

Річна інформація 
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«СТЕЛСА», 21457131, 04112, 
м. Київ, вул. Академiка Грекова, 3, 
(044)4196422

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

03.03.2016

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

21457131.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕЛСА»

Річна інформація 
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«СТЕРХ», 22937471, 02068, м.Київ, 
пр-т Григоренко 7-В, кв. 147, 
(044)5721016

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

04.03.2016

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

22937471.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕРХ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИчО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

Код за ЄДРПОУ 24563966 (39740, Полтавська обл., Кременчуцький 
р-н, с. П’ятихатки, вул. Робітнича,1), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Дата, час та місце проведення: 20 квітня 2016 року о 10-00 за адре-

сою: 39740, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. П’ятихатки, вул. Ро-
бітнича, 1, ПрАТ «ВТП «Вега», кабінет Директора.Реєстрація акціонерів 
та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 09-30  
до 09-50 год. на підставі документу, що посвідчує особу. Представникам 
акціонерів мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформ-
лену згідно з чинним законодавством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах: на 24 годину 14 квітня 2016 року. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора  

ПрАТ «ВТП «Вега» про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2015 рік. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зора ПрАТ «ВТП «Вега» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізора. 5.Затвердження 
річного звіту Товариства за 2015 рік. 6.Розподіл прибутку (збитків) Товариства 
за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.7.Визначення 
основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

8.Обрання Ревізора ПрАТ «ВТП «Вега».
9.Внесення змін до Статуту ПрАТ «ВТП «Вега» та затвердження нової 

редакції Статуту ПрАТ «ВТП «Вега».

Основні показники фінансово – господарської діяльності 
ПрАТ «ВТП «Вега» за 2015 рік (тис. грн.)

(складені за міжнародними стандартами фінансової звітності)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 162,7 167,9
Основні засоби 65,6 76,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 72,4 70,9
Сумарна дебіторська заборгованість 10,8 12,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 2,3
Нерозподілений прибуток -64,6 -66,8
Власний капітал 75,6 73,4
Статутний капітал 138,8 138,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 87,1 94,5
Чистий прибуток (збиток) +2,2 +3,7
Середньорічна кількість акцій (штук) 13878 13878
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

-  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду

-  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 

Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39740, Полтав-
ська обл., Кременчуцький р-н, с. П’ятихатки, вул. Робітнича, 1, ПрАТ «ВТП 
«Вега», кабінет Директора. Відповідальна особа – Директор 
Баранік І.О.Телефон для довідок: (05366) 71-65-40.

З повагою, Директор ПрАТ «ВТП «Вега»

ПрАТ «Каховський експериментальний механічний завод» повідомляє, 
що збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2016 р. о 10-00 годині за адре-
сою : м. Каховка, вул. Мелітопольська 1-Б

ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії 
2. Звіт голови правління та результати господарської діяльності за 2015 

рік Затвердження річної звітності.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії про результати перевірки за 

2015 рік. 
4. Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік. 
5. Затвердження розподілу прибутку ( покриття збитків) ПрАТ «КЕМЗ» 

за 2015 рік. 
6. Обрання правління
7. Обрання Наглядової Ради.
8. Обрання ревізійної комісії.
9. Про створення спільного підприємства.
10. Прийняття рішення про відчуження майна товариства 
11. Прийняття рішення про приведення Статуту та Положень Товариства 

у відповідності з вимогами Закону України « Про акціонерні Товариства». 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства ( тис.грн) 
 Найменування показника  2015 Період 2014

 Звітний Попередній 
Усього активів  3529  5747

Основні засоби  1852  1962
Довгострокові фінансові інвенстиції  0  0
Запаси  1677  3785
Сумарна дебіторська заборгованість  741  376
Грошові кошти та їх еквіваленти  2  1
Нерозподілений прибуток -2806  - 2437
Власний капітал  3449  3449
Статутний капітал  908  908
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  2976  4789
Чистий прибуток ( збиток) - 369  - 275
Середньорічна кількість акцій  3631440  3631440
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.).

 0  0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб)  50  46

Для реєстрації та участі у зборах акціонерів мати при собі документ, що 
посвідчує особу ( паспорт). Представникам акціонерів-доручення оформ-
лені згідно з чинним законодавством . 

Довідки за телефоном (05536 27350).
Правління ПрАТ «КЕМЗ»

ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІчНИЙ 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖНЕ-
РУДПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 00292333
3. Місцезнаходження 69014 м. Запоріжжя 

вул. М. Краснова, 12-а
4. Міжміський код, телефон та факс (0612) 65-31-55 (0612) 65-31-55
5. Електронна поштова адреса marinaem@zpnerudprom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

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

II. Текст повідомлення
Пакет власника акцiй ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «КОН-
ЦЕПТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ФIНТЕХНОЛОГIЇ» (мiсцезнаходження: 50002 Днiпропетровська обл., 
Криворiзький р-н, м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219, код за 
ЄДРПОУ 33874456, реєстрацiйний код за ЄДРIСI 2331336) збільшився 
на 1,9978% загальної кiлькостi акцiй, 2,0008% загальній кількості голо-
суючих акцій - на 1057000 штук . Розмiр частки акцiонера до змiни 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 
15,4254% загальної кiлькостi акцiй, 15,4485% загальній кількості голо-
суючих акцій. Розмiр частки акцiонера після змiни власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 17,4232 % за-

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ”
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2. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 49
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32. ЗАТ ЗАВОД «АНТЕНА» 68
33. ПАТ ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» 55
34. ПАТ ЗАПАДИНСЬКЕ 75
35. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 85
36. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 54
37. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ІМ. ВОЙКОВА 52
38. ПРАТ ЗАСІЛЬСЬКЕ ХПП 59
39. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ «ІСКРА» 35
40. ПАТ ІНГУЛ 59
41. ПРАТ ІРЖАВЕЦЬКА АГРОФІРМА 83
42. ПРАТ КАМ’ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 76
43. ПАТ КАРАВАЙ 72
44. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 85
45. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 58
46. ПАТ КБ ЦЕНТР 39
47. ПАТ КЕЗНО 42
48. ПАТ КИЇВСЬКЕ АГЕНТСТВО ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ «КИЙ АВІА» 77
49. ПАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 36
50. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» 66
51. ПАТ КОБЛЕВО 53
52. ПРАТ КОМБІКОРМ 73
53. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР» 67
54. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР» 72
55. ПАТ КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» 43
56. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРЕМТЕКС» 33
57. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 28
58. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 32
59. ПРАТ ЛЬВІВМ’ЯСОМОЛПРОЕКТ 44
60. ПАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 60

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

гальної кiлькостi акцiй, 17,4493% загальній кількості голосуючих акцій. 
Кiлькiсть акцiй до змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй: 8161260 штук. Кiлькiсть акцiй після змiни 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 
9218260 штук. 

Пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Компанiя з управлiння активами 
«Iнвестицiйний дiм «МЕГАПОЛИС» (Пайовий венчурний не 
диверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд «МЕГАПОЛIС-
IНВЕСТ») (мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, Подiльський р-н, вул. 
Почайнинська, буд. 38, код за ЄДРПОУ 35690099, реєстрацiйний 
код за ЄДРIСI 2331389) без змін. Розмiр частки акцiонера 23,7160 
% загальної кiлькостi акцiй, 23,7516% загальній кількості голосую-
чих акцій. Кiлькiсть акцiй 12547687 штук. 

Пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Ре-Бона» (мiсцезнаходження: 02100, м. Київ, 
вул. Будівельників, буд. 21/9 - А, код за ЄДРПОУ 37203126) зменшився 

на 0,5178% загальної кiлькостi акцiй, на 0,5187% загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй - на 274000 штук. Розмiр частки акцiонера до змiни паке-
та акцiй: 25,4187 % загальної кiлькостi акцiй, 25,4569% загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй, пiсля змiни пакета акцiй: 24,9009 % загальної кiлькостi 
акцiй, 24,9382% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть акцiй до 
змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй: 13448548 штук, пiсля змiни: 13174548  штук. 

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 Верховський С. С.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М.П. 2016.03.04

(дата)
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
61. ПРАТ МЕЛІОРАТОР 41
62. ПРАТ МЕРЕЖА-СЕРВІС 68
63. ПРАТ МЕТАЛИТ 71
64. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 50
65. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №139 55
66. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 50
67. ПРАТ  МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 45
68. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «УРГА» 70
69. ПРАТ МУЛЬТІФАРМА 62
70. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МЕЦЕНАТ» 76
71. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ФЕРОКЕРАМ» 39
72. ПАТ НАФТОВИК 39
73. ПРАТ НОВАТОР 42
74. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 34
75. ПРАТ ОБ’ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ 69
76. ПРАТ ОБОД 32
77. ПАТ ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 40
78. ПРАТ ОРХІДЕЯ 30
79. ПРАТ ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 53
80. ПРАТ ПАРИТЕТ 36
81. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 71
82. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 45
83. АТ ПКТБ «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» 49
84. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ» 29
85. ПАТ ПЛОДООВОЧ 42
86. ПРАТ ПМК № 28 «ВОДБУД» 48
87. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» 34
88. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 33
89. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» 35
90. ПАТ ПОЛЮС 58
91. ПАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» 67
92. ПРАТ ПРІОКОМ 38
93. ПАТ ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА 63
94. ПРАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 68
95. ПАТ РАДСАД 54
96. ПРАТ РАЙАГРОБУД 50
97. ПРАТ РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 57
98. ПАТ РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА 83
99. ПАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 43
100. ПАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 30
101. ПРАТ РІВНЕЛІФТ 68
102. ПРАТ РІВНЕ-РЕЄСТР 68
103. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 61
104. ПРАТ СБМУ-8 «МОНОЛІТБУД» 74
105. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 73
106. ПРАТ СІРІУС-БУД 62
107. ПРАТ СКАДОВСЬКАГРОПОСТАЧ 56
108. ПРАТ СОЮЗ-В 56
109. ПРАТ СТЕЛСА 84
110. ПРАТ СТЕРХ 84
111. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 74
112. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ» 38
113. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» 61
114. ПАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 81
115. ПРАТ ТАЙГА-95 83
116. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНІТЕКС» 37
117. ПРАТ ТЕХНІКА 51
118. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 65
119. ПАТ ТРАНС-ЛЕГІОН 48
120. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФІРМА «АРНІКА» 37
121. ПАТ ТФ «РОЗА» 81
122. ПАТ УКРВОДПРОЕКТ 82
123. ПАТ УКРГІДРОСПЕЦБУД 29
124. ПРАТ УКРПИВО 80
125. ПАТ УКРСИББАНК 78
126. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 79
127. ПАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 78
128. ПАТ УНІВЕРСАМ-2 46
129. ПРАТ ФІРМА «АДВ» 80
130. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 66
131. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА» 40
132. ПАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 31
133. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 51
134. ПАТ ХЕРСОНВОДБУД 47
135. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 52
136. ПРАТ ХЛІБРЕМБУДМОНТАЖ 77
137. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 70
138. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 60
139. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТАРНИЙ ЗАВОД 72
140. ПРАТ ШВЕЙНО – ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРМОНІЯ» 51
141. ПРАТ ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС» 63
142. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 44
143. ПАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ 79
144. ПАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 82
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16055
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
04.03.2016 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 115,56 грн 
На рік — 1386,72 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
100,00 грн
Ціна на рік: 
1200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

УВАГА!
Нові тарифи на послуги з публікації  

у бюлетені «Відомості НКЦПФР», які набирають чинності  
з 10 березня 2016 року 

Розмір публікації  
від формату А4

Вартість, грн  
(з ПДВ)*

1/1 3090

1/2 1680

1/3 1218

1/4 936

1/6 750

1/8 585

1/16 345

1/32 240

* прайсова вартість публікації включає вартість одного примірника 
Видання до кожного наданого Замовником оголошення.


