
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих 
документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» для виключен-
ня відомостей про Закритий недиверсифікований вен-
чурний пайовий інвестиційний фонд «Поступ Капітал Ін-
вестмент» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331738) з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
регламенту Закритого недиверсифікованого венчур-
ного пайового інвестиційного фонду «поступ Капі-
тал Інвестмент» товариСтва З оБмеЖеноЮ вІд-
повІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З УправлІння 
аКтивами «про КапІтал еССет менедЖмент», 
зареєстрованого 08.12.2011 року. Анульовано свідоцтво 
про внесення відомостей про Закритий недиверсифіко-
ваний венчурний пайовий інвестиційний фонд «Поступ 
Капітал Інвестмент» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
2331738) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО 
КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» до Єдиного державно-
го реєстру інститутів спільного інвестування від 11.04.2013 
року №1738 - 1, видане Національною комісією з цін них 
паперів та фондового ринку – розпорядження  
№ 0262-ІС від 15 квітня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «БУРАТ-АГРО», код за 
ЄДРПОУ: 30152327, 38410, Полтавська область, Реше-
тилівський район, с. Піщане на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій серії С у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «БУрат-
аГро» серії С. Свідоцтво про реєстрацію випуску обліга-
цій ТОВ «БУРАТ-АГРО» серії С від 17.09.2013 
№180/2/2013, видане 31.01.2014 Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — роз-
порядження №86-Кф-С-о від 20 квітня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

приватне аКцІонерне товариСтво 
«дроГоБицЬКий хлІБоКомБІнат»

1.Загальні відомості.
1.1.Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Дро-

гобицький хлібокомбінат»
1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне 

товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00376389
1.4.Місцезнаходження емітента: 82100, Львівська область, м. Дро-

гобич, вул. Рєпіна, будинок 8.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0324415525
1.6.Електронна поштова адреса емітента: droghlibkombnat@

emitent.org 
1.7.Адреса сторінки в мережі, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:http://droghlib.com.ua/
1.8.Вид особливої інформації:Зміна складу посадових осіб емі-

тента.
2.текст повідомлення.

На підставі рішення Загальних зборів Товариства від 20.04.2016  р.
(протокол № 01/20/04/16 від 20.04.2016 р.) відбулись зміни складу по-
садових осіб емітента:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Ревізора - Буняка Івана Михайловича, паспорт серії КС 312250 ви-

даний 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львівській 
області. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа – 0,0000%.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Ревізора Буняка Івана Михайловича, паспорт серії пас-

порт серії КС 312250 виданий 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС 
України у Львівській області

Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа – 0,0000%. Обі-
ймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади в Дрого-
бицькій виправній колонії №40 -технік-доглядач, в ПрАТ «Дрогобиць-
кий хлібокомбінат» - начальник відділу постачання Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «ЗаКар-
паттяоБленерГо»

2. Код за ЄДРПОУ 00131529
3. Місцезнаходження 89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83
5. Електронна поштова адреса kanc@uz.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.energo.uz.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 

20.04.2016 року (протокол №20/04/2016 вiд 20.04.2016р.) члена наглядо-
вої ради Череднiченка Олександра Григоровича (фiзична особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано з 20.04.2016 року Головою 
наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго». Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Строк, на який обрано особу - 
до прийняття рiшення про вiдкликання.

Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2016 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ «Енергетична Україна ТВ»;
2014-2016 р.р. - директор ТОВ «БТК «Едельвейс»;
2013-2014 р.р. - юрисконсульт Державне агенство водних ресурсiв;
2011-2013 р.р. - директор ТОВ «БТК «Едельвейс».
Обрання на посаду Голови наглядової ради вiдбулося у зв’язку з об-

ранням 14.04.2016р. нового складу наглядової ради Товариства.
III. підпис

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

2. Найменування посади Петров Вiктор Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.04.2016
(дата)
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10.11.2015 №1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «БУРАТ-АГРО», код за 
ЄДРПОУ: 30152327, 38410, Полтавська область, Реше-
тилівський район, с. Піщане на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій серії D у зв’язку з погашенням облігацій, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій тов «БУрат-
аГро» серії D. Свідоцтво про реєстрацію випуску обліга-
цій ТОВ «БУРАТ-АГРО» серії D від 03.11.2014 
№223/2/2014, видане 15.12.2014 Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 87-Кф-С-о від 20 квітня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843, на підставі підпункту 1) пункту 4 глави 
1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

27.12.2013р. №2998 (із змінами та доповненнями), заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014р. 
за №171/24948, та відповідно до документів, отриманих 
від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», 01601, 
м.  Київ, вул. Госпітальна, 4-А, код за ЄДРПОУ: 32162871, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з по-
гашенням облігацій (серія А), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія А) товариСтва З оБмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «венЧУрнІ ІнвеСтицІйнІ про-
еКти». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (се-
рія А) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» від 
20  березня 2009 року №122/2/09, дата видачі: 12  трав-
ня 2009 року, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку (Дублікат видано Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.04.2016 
року), анульовано – розпорядження № 88-Кф-С-о від 
20 квітня 2016 року.

21.04.2016 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

приватне аКцІонерне 
товариСтво "центрелева-
тормлинБУд", 01354680 Шевченків-
ський район, 0103, місто Київ, бульвар 
Тараса Шевченка, 35 Б (044) 537-37-77,

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

22.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

http://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua

__________________________________________________________

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

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

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

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

приватне аКцIонерне то ва-
ри Ство «Iнформа цIйно-ви-
дав ниЧа ГрУпа «телеГрафъ»
ЄДРПОУ 31607693, 01133, Україна, м.Київ, Пе-
черський узвiз, 2/12, (044)536-96-01

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

20.04.2016

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

http://telegrafua.com/world/14222/

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «маКаронна фаБриКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 00376449
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-50-37, (044) 468-03-32
5. Електронна поштова адреса: jurist@kmf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: kmf.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 
18.04.2016 р. (дата складання 19.04.2016, дата видачi Емiтенту 
20.04.2016 р.), пакет акцiй ТОВ «Аграманта» зменшився та стано-
вить  0%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом 
на 18.04.2016 р. (дата складання 19.04.2016, дата видачi Емiтенту 
20.04.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи зменшився та стано-
вить  0%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 
18.04.2016 р. (дата складання 19.04.2016, дата видачi Емiтенту 
20.04.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи зменшився та становить 
0,103%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 
18.04.2016 р. (дата складання 19.04.2016, дата видачi Емiтенту 
20.04.2016 р.), пакет акцiй Компанiї КАРЧЕР ЛIМIТЕД збiльшився та 
становить 2 654 689 шт., що складає 88,294%

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

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

Голова правлiння – президент томiленко валерiй михайлович.

рІЧна ІнформацІя 
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцIонерне 
товариСтво «променерГоавтоматиКа»; 
01417222; вул. П.Лумумби, б.5, м. Київ, Печерський, 01042; 0442842473.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Аудиторська фірма «Імона - Аудит», 23500277.

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

рум зборів: 79,42% до загальної кількості голосів. 
прядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря Збо-
рів. 3. Підсумки роботи Товариства, його дочірніх підприємств за 2014 рік 
та задачі Товариства на 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства. 4. Звіт ревізійної комісії Товари-
ства Правлінню та Загальним зборам. 5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. 
6. Відкликання членів Правління Товариства. 7. Обрання членів Правлін-
ня Товариства. 8. Відкликання членів Наглядової ради. 9. Обрання На-
глядової ради. 10. Відкликання членів Ревізійної комісії. 11. Обрання Реві-
зійної комісії. 12. Про участь товариства в інших юридичних особах. 
13.  Про заснування товариством інших юридичних осіб, в тому числі шля-
хом внесення майна товариства. 14. Про затвердження рішень Наглядо-
вої ради та Правління Товариства. 15. Про погодження угод (договорів) що 
укладаються Товариством. 16. Про затвердження угод (договорів) що 
укладені Товариством.

Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано лічильну комісію в складі 3 чоловік. 2. Обрано головою збо-

рів Коваленко А.В. та секретарем зборів Євстаф'єву Т.С. 3. Затверджено 
підсумки роботи Товариства, його дочірніх підприємств за 2014 рік та за-
дачі Товариства на 2015 рік. 4. Затверджено звіт ревізійної комісії Товари-
ства. Затверджено річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік. Збитки 
2014 року покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 
Дивіденди за 2014рік не нараховувати та не сплачувати. 5. Затверджено 
звіт Наглядової ради Товариства. 6. Відкликано з посади Голову та членів 
Правління Товариства. 7. Обрано Голову та Членів Правління Товариства 
терміном на три роки. 8. Відкликано з посади Голову та членів Наглядової 
Ради. 9. Обрано Голову та Членів Наглядової Ради терміном на три роки. 
10. Відкликано з посади Голову та членів Ревізійної комісії. 11. Обрано 
Голову та Членів Наглядової Ради терміном на три роки. 12. Питання  
12-13 порядку денного залишено без розгляду. 13. Затверджено протоко-
ли засідань Наглядової ради Товариства. 14. Погоджено угоди (договори), 
що укладалися Товариством. 15. Затверджено угоди (договори), укладені 
Товариством.

Всі рішенняя по порядку денному були прийняти одностайно.
6. Інформація про дивіденди. У звітному періоді дивіденди не нарахо-

вувалися та не виплачувалися.
ІІ. основні показники 

фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 22960 25563
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2103 2277
Довгострокові фінансові інвестиції 2615 2615
Запаси 3395 3855
Сумарна дебіторська заборгованість 11861 12485
Грошові кошти та їх еквіваленти 2295 3699
Власний капітал 14398 13701
Статутний капітал 5378 5378
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5459 4762
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 244 205
Поточні зобов'язання і забезпечення 8318 11657
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,45 -0,2

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

0,45 -0,2

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1536670 1536670
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0

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

0 0
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

публiчне акцiонерне товариство 
«Iзмаїльський целюлозно - картонний 
комбiнат», 00278818, 68600 одеська 
область Iзмаїльский район м. Iзмаїл 
вул. нахiмова, 300, (04841) 92112

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

20.04.2016

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

www.ckk.com.ua

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

аКф «ГрантЬе» у вигляді тов, 21026423

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

27 квiтня 2015 року
Кворум 99,9997 %
1. обрання лiчильної комiсiї загальних 
зборiв акцiонерiв. 
2. прийняття рiшення з питань порядку 
проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
3. розгляд звiту правлiння товариства про 
результати фiнансово-господарської 
дiяльностi в 2014 роцi. прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту правлiння 
товариства.
4. розгляд звiту наглядової ради товари-
ства про пiдсумки дiяльностi в 2014 роцi. 
прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту наглядової ради.
5. розгляд висновкiв ревiзiйної комiсiї 
товариства про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 
роцi. прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної 
комiсiї.

6. Затвердження рiчного звiту та балансу 
товариства за 2014 рiк.
7. визначення порядку розподiлу чистого 
прибутку (покриття збиткiв) товариства за 
пiдсумками роботи в 2014 роцi.
8. визначення основних напрямiв 
дiяльностi товариства на 2015 рiк.
9. внесення та затвердження змiн до 
Статуту товариства, шляхом викладення 
Статуту у новiй редакцiї.
10. про внесення змiн до внутрiшнiх 
положень товариства, що регламентують 
дiяльнiсть органiв управлiння та контр-
олю, шляхом викладення положень в 
новiй редакцiї.

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

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

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  97481  107873
Основні засоби (за залишковою вартістю)  43499  45116
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  16327  15947
Сумарна дебіторська заборгованість  29339  37673
Грошові кошти та їх еквіваленти  1865  887
Власний капітал  -3893  -3274
Статутний капітал  4162  4162
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -30726  -26479
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  101374  111147
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.25508060  -0.58469740

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

 -0.25508060  -0.58469740

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  16649639  16649639
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Голова правлiння ____________ протащук Сергй Сергiйович

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «IЗмаїлЬСЬКий целЮлоЗно - Картонний КомБIнат»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОБНИЧО-БУДIВЕЛЬНА ФIРМА «БЕРЕСТ»; 02403446; м. Київ, 
Днiпровський, 02092, м. Київ, вул. О. Довбуша, 35; (044) 576-70-12.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016

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

приватне аКцIонерне товариСтво «вироБниЧо-БУдIвелЬна фIрма «БереСт»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента приватне аКцIонерне товари-
Ство Страхова КомпанIя «теКом», 25050281, 65005 одеська об-
ласть малиновський м.одеса вул. михайлiвська, 44, 0487190555

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016

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

приватне аКцIонерне товариСтво Страхова КомпанIя «теКом»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента приватне акціонерне товариство 
«електронні технології», код 2381407639600, Україна, Полтавська обл., 
м.Кременчук, вул.Свіштовська, 3, тел. (0536) 77-26-88

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016

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

приватне аКцІонерне товариСтво «елеКтроннІ технолоГІї»
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рІЧна ІнформацІя емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «УКраїн-
СЬКий ГенералЬний 
IнСтитУт по проеКтУван-
нЮ пIдприЄмСтв ШтУЧ-
ноГо волоКна», 04691254, 
Панькiвська,11, Київ, Голосiївський р-н, 
01033, Україна, 0442883279

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

20.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

http://giproshtuv.com.ua/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=53&Itemid=63

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «ІОН-АУДИТ», 39264919

. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 17.04.2015 року. Кворум зборів: 91,53% до загальної кількості голо-
сів. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секре-
таря загальних зборів Товариства. 3.Затвердження порядку проведення 
загальних зборів Товариства. 4.Звіт Генерального директора Товариства за 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-
ректора Товариства. 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.  
6.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 7.Затвердження 
річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 8. Про розподіл 
прибутку і збитків Товариства за 2014 рік, розмір, терміни та порядок виплати 
дивідендів. Питання 1. Обрання лічильної комісії. Вирішили: Обрати лічильну 
комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у кількості 3-ох осіб, а 
саме: Ключник Л.М., Феоктістову Т.О., Сердюк Л.А. Головою лічильної комісії 
обрати Ключник Л.М. Результати голосування: «ЗА» - 4 758 143 голосів, що 
складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % «УТРИМАЛИСЬ» - 0 го-
лосів, що складає 0 % «НЕ ПРИЙНЯТО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАНІ» - 0 голосів, 
що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕ-
ДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕ-
НЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО» - 0 голосів, що складає 0 %. Рішення прийнято 
Питання 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Вирі-
шили: Обрати Головою річних загальних зборів Товариства Кокошина О.В. Та 
секретарем Мельник А.Т. Результати голосування: «ЗА» - 4 758 143 голосів, що 
складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % «УТРИМАЛИСЬ» - 0 го-
лосів, що складає 0 % «НЕ ПРИЙНЯТО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАНІ» - 0 голосів, 
що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕ-
ДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕ-
НЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО» - 0 голосів, що складає 0 %. Рішення прийнято 
Питання 3.Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
Вирішили: Затвердити порядок та регламент проведення річних загальних 
зборів Товариства. Результати голосування: «ЗА» - 4 758 143 голосів, що скла-
дає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, 
що складає 0 % «НЕ ПРИЙНЯТО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАНІ» - 0 голосів, що 
складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДІЙ-
СНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, 
ЩО НЕ ВРАХОВАНО» - 0 голосів, що складає 0 %. Рішення прийнято Питання 
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Вирішили: Затвердити 
звіт Генерального директора ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» за 2014 рік. Результати 
голосування: «ЗА» - 4 758 173 голосів, що складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, 
що складає 0 % « УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % «НЕ ПРИЙНЯ-
ТО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАНІ» - 0 голосів, що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 

В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % 
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО» - 0 голосів, що 
складає 0 %. Рішення прийнято. Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства 
за 2014 рік. Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «УКРГІПРО-
ШТУВ» за 2014 рік. Результати голосування: «ЗА» - 4 758 173 голосів, що скла-
дає 100 % «ПРОТИ»- 0 голосів, що складає 0 % « УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, 
що складає 0 % «НЕ ПРИЙНЯТО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАНІ» - 0 голосів, що 
складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДІЙ-
СНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, 
ЩО НЕ ВРАХОВАНО» - 0 голосів, що складає 0 %. Рішення прийнято. Питання 
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Вирішили: За-
твердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» за 2014 
рік. Результати голосування: «ЗА» - 4 758 173 голосів, що складає 0 % «ПРО-
ТИ» - 0 голосів, що складає 0 % « УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % 
«НЕ ПРИЙНЯТО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАНІ» - 0 голосів, що складає 0 % «КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, 
що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО» 
- 0 голосів, що складає 0 %. Рішення прийнято. Питання 7. Затвердження річ-
ного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Вирішили: Затвер-
дити річний фінансовий звіт та баланс ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» за 2014 рік. 
Результати голосування: «ЗА» - 4 758 173 голосів, що складає 0 % «ПРОТИ» 
- 0 голосів, що складає 0 % « УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % «НЕ 
ПРИЙНЯТО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАНІ» - 0 голосів, що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ 
ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що скла-
дає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО» - 0 голо-
сів, що складає 0 %. Рішення прийнято. Питання 8.Про розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 2014 рік, розмір, терміни та порядок виплати дивідендів. 
Вирішили: Чистий прибуток Товариства за 2014 рік в розмірі 288 000,00 гри-
вень не розподіляти. В Резервний фонд кошти не спрямовувати, дивіденди не 
нараховувати та не сплачувати» Результати голосування: «ЗА» - 4 752 123 
голосів, що складає 99,873 % «ПРОТИ» - 6 020 голосів, що складає 0,127 %  
« УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % «НЕ ПРИЙНЯТО УЧАСТІ У ГО-
ЛОСУВАНІ» - 0 голосів, що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕ-
НЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % «КІЛЬКІСТЬ 
ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО» - 0 голосів, що складає 0 %. 
Рішення прийнято. 

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались і не випла-
чувались

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 14781 17482
Основні засоби (за залишковою вартістю) 98 2821
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7 4
Сумарна дебіторська заборгованість 11603 11840
Грошові кошти та їх еквіваленти 567 288
Власний капітал 14554 17203
Статутний капітал 1403 1403
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1413 1236
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 227 279
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,47 0,05
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,47 0,05

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5612000 5612000
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

Генеральний директор пат «УКрГІпроШтУв»              о.в.Кокошин.

рІЧна ІнформацІя емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МАКАРОННА ФАБРИКА»; 00376449; вул. Кирилівська, 142, м. Київ, 
Оболонський, Київська область, 04073, Україна; (044) 468-50-37.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 30437318.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення: 15.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 83,5674647832% до загальної кількості голосів. Перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах: 1. Правочинів складу лічильної ко-
місії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 2. Обрання складу лічильної комісії 
ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 3. Обрання голови та секретаря річних за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 4. Звіт Правління 

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво «маКаронна фаБриКа»
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ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за підсумками фінансово-господарської ді-
яльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту правління Товариства за 2014 рік. 5. Звіт Наглядової ради ПАТ «МА-
КАРОННА ФАБРИКА». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рік. 6. Звіт Ревізій-
ної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» про проведену роботу та висно-
вки про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «МАКАРОННА 
ФАБРИКА» у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» 
за 2014 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 
2014 рік. 9. Про відкликання Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИ-
КА». 10. Про обрання Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 11. 
Про відкликання Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 12. Про обран-
ня Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 13. Про збільшення статутно-
го капіталу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом приватного розміщення 
додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових вне-
сків. 14. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є 
учасниками такого розміщення). 15. Про визначення уповноваженого орга-
ну ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», якому надаються повноваження щодо: - 
залучення до розміщення _равочинів_; - внесення змін до проспекту емісії 
акцій; - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів 
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено); - затвердження результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - затверджен-
ня результатів приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від 
розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі _
равочинів_ення у встановлені законодавством строки результатів укладен-
ня договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій 
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прий-
няття рішення про відмову від розміщення акцій; - письмового повідомлен-
ня кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщува-
них акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права 
та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 
16. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», 
яким надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення реаліза-
ції акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення укла-
дення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій; - проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціоне-
рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товари-
ством належних їм акцій. 17. Прийняття рішення про зміну депозитарної 
установи ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 18. Про 
відкликання Ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 19. Про об-
рання Ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 20. Про попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «МАКАРОННА 
ФАБРИКА» протягом року до наступних річних загальних зборів акціонерів 
Товариства. 21. Про надання повноважень Голові Правління-Президенту 
ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» на вчинення дій, пов’язаних з вчиненням 
значних правочинів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 22. Про відчуження на-
лежного ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» нерухомого майна та основних за-
собів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
наглядова рада, акціонери. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГО-
ВИХ загальних зборів: наглядова рада, виконавчий орган. Результати роз-
гляду питань порядку денного: 1. Відкликали склад лічильної комісії Товари-
ства у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), 
Мордвінова М.Г. та Каппелист Н.М., обраних відповідно до рішення поза-
чергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 
08.09.2014 р.). 2. Обрали склад лічильної комісії Товариства у складі трьох 
осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капе-
лист Н.М. на невизначений строк. 3. Обрали Кремньову А.О. головою річних 
загальних зборів акціонерів Товариства, а Рубченко О.І. – секретарем річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняли до відома заслу-
ханий звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності 
Товариства в 2014 році; затвердили заслуханий звіт Правління за підсумка-
ми фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Роботу 
Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 
2014 році визнали задовільною. 5. Прийняли до відома заслуханий звіт На-
глядової ради за 2014 рік. Затвердили заслуханий звіт Наглядової ради То-
вариства за 2014 рік. Роботу Наглядової ради за 2014 рік визнали задовіль-
ною. 6. Прийняли до відома заслуханий звіт Ревізійної комісії Товариства 
про проведену роботу та висновки про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства у 2014 році. Затвердили заслуханий звіт та висновки 
про результати фінансово-господарської діяльності Ревізійної комісії Това-
риства за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік визнали 
задовільною. 7. Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік. 8. 
Збитки Товариства за 2014 рік не розподілили, покрили їх нерозподіленим 
прибутком минулих періодів. 9. Відкликали діючий склад Наглядової ради 

Товариства у складі п'ятьох осіб: Куценко А.Ю., Бусленко О.І., Радчен-
ко  О.С., Бондарчука Ю.В. та Коваліва Б.І. 10. Обрали Наглядову раду Това-
риства у складі: Куценко А.Ю., Бусленко О.І., Радченко О.С., Бондарчука 
Ю.В. та Коваліва Б.І. строком на 3 роки відповідно до результатів кумуля-
тивного голосування по запропонованим кандидатам. 11. Відкликали Прав-
ління Товариства у складі 11 осіб: 1) Варданян Грачик Манвелович (Викону-
ючий обов'язки Голови Правління-Президента); 2) Швець Ніна Наумівна 
(Перший Заступник Голови Правління-Президента); 3) Швець Василь Пе-
трович (Заступник Голови Правління-Президента); 4) Бєлушкіна Ірина Бо-
рисівна (Член Правління – головний бухгалтер); 5) Слободняк Надія Петрів-
на (Член Правління); 6) Білашенко Марія Йосипівна (Член Правління); 
7)  Коваль В'ячеслав Анатолійович (Член Правління); 8) Маковеєва Марія 
Петрівна (Член Правління); 9) Середа Віктор Борисович (Член Правління); 
10) Бурмістров Анатолій Петрович (Член Правління); 11) Вівсяний Юрій Ми-
хайлович (Член Правління). 12. Обрали Правління Товариства у складі 11 
осіб: 1) Варданян Грачик Манвелович (Виконуючий обов'язки Голови 
Правління-Президента); 2) Швець Ніна Наумівна (Перший Заступник Голо-
ви Правління-Президента); 3) Швець Василь Петрович (Заступник Голови 
Правління-Президента); 4) Бєлушкіна Ірина Борисівна (Член Правління – 
головний бухгалтер); 5) Слободняк Надія Петрівна (Член Правління); 6) Бі-
лашенко Марія Йосипівна (Член Правління); 7) Коваль В'ячеслав Анатолі-
йович (Член Правління); 8) Маковеєва Марія Петрівна (Член Правління); 
9)  Середа Віктор Борисович (Член Правління); 10) Бурмістров Анатолій Пе-
трович (Член Правління); 11) Вівсяний Юрій Михайлович (Член Правління). 
13. Прийняли рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товари-
ства за рахунок додаткових внесків з 63 139,65 (шістдесяти трьох тисяч ста 
тридцяти дев'яти гривень 65 копійок) до 3 156 982,50 (трьох мільйонів ста 
п'ятдесяти шести тисяч дев'ятсот вісімдесяти двох гривень 50 копійок) шля-
хом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 2 946 517 (два 
мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч п'ятсот сімнадцять) штук номіналь-
ною вартістю 1,05 (одна гривня 05 копійок) за одну акцію загальною номі-
нальною вартістю 3 093 842,85 (три мільйони дев'яносто три тисячі вісімсот 
сорок дві гривні 85 копійок). 14. Затвердили рішення про приватне розмі-
щення акцій Товариства. 15. Визначили Наглядову Раду Товариства упо-
вноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: - 
залучення до розміщення _равочинів_; - внесення змін до проспекту емісії 
акцій; - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів 
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено); - затвердження результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - затверджен-
ня результатів приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про ре-
зультати приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від 
розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі _
равочинів_ення у встановлені законодавством строки результатів укладен-
ня договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій 
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прий-
няття рішення про відмову від розміщення акцій; - письмового повідомлен-
ня кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщува-
них акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права 
та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 
16. Визначили Голову Наглядової Ради Товариства уповноваженою осо-
бою, якій надаються наступні повноваження: - проводити дії щодо забезпе-
чення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, 
стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо за-
безпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приват-
ного розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов’язкового ви-
купу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу 
акціонерним товариством належних їм акцій. 17. Рішення з сімнадцятого 
питання порядку денного не прийнято. 18. Відкликали діючий склад Ревізій-
ної комісії Товариства у складі трьох осіб: Путілової О.В., Мельніченко І.В. 
та Плисака Ю.М. 19. Обрали Ревізійну комісію Товариства у складі Путіло-
вої О.В., Мельниченко І.В. та Плисака Ю.М. строком на 3 роки відповідно до 
результатів кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам. 
20. Попередньо схвалили значні правочини, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року, але у будь-якому випадку, до наступних черго-
вих загальних зборів акціонерів, з обов'язковим попереднім погодженням 
укладення даних правочинів Наглядовою радою Товариства. 21. 1) Надали 
право вчиняти правочини, схвалені під час розгляду двадцятого питання 
порядку денного Голові Правління – Президенту Товариства (в.о. Голови 
Правління – Президента Товариства) та при вчиненні значних правочинів, 
попередньо схвалених даним рішенням, визначати решту істотних умов _
равочинів на свій розсуд; 2) Надали Голові Правління Президенту (в.о. Го-
лови Правління – Президента Товариства) право передоручати повнова-
ження, надані йому цим рішенням зборів, будь-якій особі на підставі 
довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України, та 3) Встановили, що у випадку призначення Головою Правління 
– Президента (в.о. Голови Правління – Президента Товариства) іншої осо-
би, повноваження надані Голові Правління – Президенту (в.о. Голови Прав-
ління – Президента Товариства) цим рішенням зберігають силу для ново-
призначеної особи. 22. 1) Надали згоду на відчуження всіх належних 



№78, 22 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

Товариству нежитлових будівель, включаючи всі його (їх) приналежності та 
обладнання, яке встановлене у вказаних нежитлових будівлях та/або вико-
ристовується з метою використання таких нежитлових будівель; та 2) Упо-
вноважили Наглядову раду Товариства визначати та затверджувати перелік 
майна, що підлягає відчуженню, істотні умови договору про відчуження 
майна та приймати рішення про надання повноважень на підписання усіх 
документів, пов'язаних із таким відчуженням. Причини, чому загальні збори 
не відбулися: річні загальні збори акціонерів відбулися 15.04.2015 року.

5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 22.09.2015 року. 

Кворум зборів: 83,5518913676% до загальної кількості голосів. Перелік пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Відкликання складу лічиль-
ної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 2. Обрання складу лічильної ко-
місії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 4. Затвердження змін до статуту 
ПАТ  «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом його викладення в новій редакції. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: нагля-
дова рада, акціонери. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ 
загальних зборів: акціонери. Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Відкликали склад лічильної комісії Товариства у складі трьох осіб: Мака-
ренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капелист Н.М., 
обраних відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства (протокол б/н від 15.04.2015 р.). 2. Обрали склад лічильної комісії То-
вариства у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), 
Мордвінова М.Г. та Капеліст Н.М. на невизначений строк. 3. Обрали Крем-
ньову А.О. головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а 
Рубченка О.І. - секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства. 4. 1) Затвердили зміни до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», 
пов'язані зі: (і) збільшенням статутного капіталу Товариства з 63 139,65 грн. 
(шістдесят три тисячі сто тридцять дев'ять гривень 65 копійок) до  
3 156 982,50 грн. (три мільйони сто п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот вісімде-
сят дві гривні 50 копійок), (іі) зміною місцезнаходження (юридичної адреси) 
Товариства у зв'язку з перейменуванням вул. Фрунзе на вул. Кирилівська, 
та (ііі) приведенням статуту у відповідність до чинного законодавства, шля-
хом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції;  
2) Уповноважили в.о. Голови Правління - Президента Товариства підписати 
нову редакцію Статуту Товариства; 3) Провести державну реєстрацію нової 
редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства; та  
4) Уповноважити в.о. Голови Правління - Президента (з правом передору-

чення) здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації но-
вої редакції Статуту Товариства. Причини, чому загальні збори не відбули-
ся: позачергові загальні збори акціонерів відбулися 22.09.2015 року.

6. Інформація про дивіденди. Дата прийняття рішення про виплату диві-
дендів: Рішення про виплату дивідендів за результатами звітного року буде 
прийматись на чергових загальних зборах акціонерів , які відбудуться до 
22.04.2016 року. Рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулись 
15.04.2015 р. (протокол б/н від 15.04.2015 р.), у зв’язку із збитками не при-
ймати рішення про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік, дивіденди не 
нараховувати та не виплачувати.

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 625556 91175
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

9261 8762

Довгострокові фінансові інвестиції 290 290
Запаси 12988 10524
Сумарна дебіторська заборгованість 392437 65171
Грошові кошти та їх еквіваленти 2268 643
Власний капітал 19453 18073
Статутний капітал 3157 63
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

15160 17994

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 606103 73102
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,94 -68,42

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

-0,94 -68,42

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

3006650 60133

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

0 0

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

0 0

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: приватне аКцІонерне 
товариСтво «янтар»; 00446724;

65031, Одеська область, м. Одеса, Новомосковська дорога, 21; 
(048)  733-94-01.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00446724.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Фірма «Трансаудит» у вигляді товариства з 
обмеженою відповідальністю, 23865010.

5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів (далі Збори) відбулися 14.04.2015 р. 

Збори акціонерів були скликані за ініціативою Наглядової ради товариства. 
Пропозиції щодо переліку питань порядку денного були подані акціонером 
ПрАТ «ЯНТАР» Шкрябай В.В. Наглядова рада розглянула та затвердила 
порядок денний Зборів (протокол № 27/02/15 від 27.02.2015 р.). Пропозицій 
щодо зміни або доповнень до порядку денного з боку інших осіб не надхо-
дило. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання 
членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень. 2. Звіт Директора Товариства про результати фінан-
сово - господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затверджен-
ня. 3.Звіт (Висновків) Ревізора Товариства за 2014 рік та його затвердження. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році та його за-
твердження. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради, звіту Директора, звіту Ревізора. 6. Затвердження річного звіту 
Товариства. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, 
передбачених чинним законодавством. 8. Прийняття рішення про попере-
днє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. 
За розглядом питань порядку денного були прийняті наступні рішення:  
1. Обрати членів Лічильної комісії: Білошицьку Л.А. Олісієнко В.І. Після ого-
лошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних 
зборів припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів. 
2. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово - гос-
подарської діяльності Товариства у 2014 році. 3. Затвердити Звіт (Висно-

вки) Ревізора Товариства за 2014 рік. 4. Затвердити Звіт Наглядової ради 
Товариства про діяльність у 2014 році. 5. Визнати роботу Наглядової ради, 
Директора та Ревізора Товариства у 2014 році задовільною. 6. Затвердити 
річний звіт Товариства. 7. Розподіл прибутку не проводити. Збитки звітного 
періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодавства. За під-
сумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. диві-
денди не виплачувати. 8. Попередньо схвалити вчинення Товариством 
значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом року: до-
говір на придбання електроенергії для господарської діяльності Товари-
ства на суму, що не перевищує 1200000,00 грн.; договір(ори) про залучен-
ня грошових коштів на строк не більше 5 років у розмірі, що не перевищують 
5000000,00 грн., під процент не більше 25% річних; договір(ори) на ремонт 
приміщень, за адресою м. Одеса, вул. Новомосковська дор. 21 на суму, що 
не перевищує 5 000 000,00 грн. Вповноважити Директора визначити інші 
умови зазначених договорів та підписати їх. Всі питання по порядку денно-
го були розглянуті, рішення прийняті по всім питанням порядку денного 
206810 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості заре-
єстрованих учасників Зборів, які володіють голосуючими акціями. Позачер-
гові збори у звітному періоді не проводились.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.) 

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  18105.0  20370.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)  13854.0  15649.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  823.0  1161.0
Сумарна дебіторська заборгованість  860.0  970.0
Грошові кошти та їх еквіваленти  12.0  31.0
Власний капітал  4321.7  4276.0
Статутний капітал  4269.0  4269.0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -1257.3  -1303.0

Довгострокові зобов'язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  13783.3  16094.0
Чистий прибуток (збиток)  37.5  -2215.0

директор  Кузнєцова ольга ернестівна
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рІЧна ІнформацІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцІонерне това-
риСтво «Бетон», код 30661791
39610, Україна, Полтавська обл., м. ременчук, 
вул.Свіштовська, 9, тел. 0675314072

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

21.04.2016

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

www.beton.prat.in.ua

повІдомлення 
про виниКнення оСоБливої ІнформацІї про емІтента

(09801546)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
то вариСтво аКцІонерно-КомерцІйний БанК 
«лЬвІв»

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

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09801546
1.4. Місцезнаходження емітента: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 245-64-83, 245-64-83
1.6. Електронна поштова адреса емітента: hasyuk@bank.lviv.ua
1.7. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб ПАТ АКБ 

«Львів».
2. текст повідомлення

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів пат аКБ «львів» 
(протокол б/н від 19.04.2016 р.) відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб:

Звільнено з посади Голову Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» Ма-
льованого Костянтина Петровича (паспорт СО 906816, виданий 
Солом’янським РУ ГУ МВСУ у м. Києві, 26.07.2002 р.). Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капі-
талі не володіє. На посаді перебував з 12.06.2008 р. 

Звільнено з посади Члена Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» Петурcона 
Маргеіра (паспорт А 2232551, виданий PJODSKRA ISLANDS 16.09.2011 р.). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в 
статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 12.06.2008 р.

Звільнено з посади Члена Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» Заячук 
Ірину Ігорівну (паспорт КА 000020, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у 
Львівській обл. 13.06.1995 р.). Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ 
«Львів» в розмірі 25 850 акцій, що становить 0,0011 % статутного фонду. 
На посаді перебувала з 12.06.2008 р.

Звільнено з посади Члена Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» Хому 
Тараса Михайловича (паспорт КА 063181, виданий Франківським РВ УМВ-
СУ у Львівській обл. 05.12.1995 р.) Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. На 
посаді перебував з 29.03.2013 р.

Звільнено з посади Члена Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» Жовне-
ренка Григорія Костянтиновича (паспорт ТТ 130442, виданий 
Солом’янським РУ ГУМУС України в м. Києві 27.07.2012 р.). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному 
капіталі не володіє. На посаді перебував з 29.03.2013 р.

Призначено на посаду Голову Спостережної ради Мальованого Костянтина 
Петровича (паспорт СО 906816, виданий Солом’янським РУ ГУ МВСУ у м. Ки-
єві, 26.07.2002 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Часткою в статутному капіталі не володіє. До призначення займав посади: 
Президент ТзОВ «ЛКС». Посадова особа призначена терміном на три роки.

Призначено на посаду Члена Спостережної ради Петурсона Маргеіра 
(паспорт А 3105662, виданий PJODSKRA ISLANDS 19.03.2015 р.). Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в 
статутному капіталі не володіє. До призначення займав посади: Голова 
ради директорів МП Банк (м. Рейк’явік, Ісландія). Посадова особа призна-
чена терміном на три роки.

Призначено на посаду Члена Спостережної ради Заячук Ірину Ігорівну 
(паспорт КА 000020, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл. 
13.06.1995 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ «Львів» в розмірі 
25 850 акцій, що становить 0,0011 % статутного фонду. До призначення 
займала посади: Генеральний директор ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг». По-
садова особа призначена терміном на три роки.

Призначено на посаду Члена Спостережної ради Хому Тараса Михайло-
вича (паспорт КА 063181, виданий Франківським РВ УМВСУ у Львів-
ській  обл. 05.12.1995 р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. До призначення 
займав посади: Заступника Голови Правління – Члена Правління ПАТ  АКБ 
«Львів», Члена Правління ПАТ «Ідея Банк», Радника Голови Правління ПАТ 
АКБ «Львів». Посадова особа призначена терміном на три роки.

Призначено на посаду Члена Спостережної ради Тютько Андрія Богда-
новича (паспорт КВ 177563, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у 
Львівській області 27.07.1999 р.). Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. До 
призначення займав посади: Директор Приватного підприємства «Прокон-
салт». Посадова особа призначена терміном на три роки.

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

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

Голова правління Гавриляк І. в. 20.04.2016 р.

рІЧна ІнформацІя емІтента цІнних паперІв
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва

«тІЗ-топаЗ»
код за ЄдрпоУ 32077975 

за 2015 рік
1.Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТІЗ-ТОПАЗ»,
код за ЄДРПОУ 32077975,
місцезнаходження: 04070, Україна, 
м. Київ, вул. Іллінська, 16,
тел. : +38 044 220-01-56, 
факс +38 044 220-01-58

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

20.04.2016 р.

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

32077975.smida.gov.ua

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «енерГетиЧ-
ний холдинГ», ЭДРПОУ 
30489263, 01004 м. Київ, Печерський р-н, 
вул. Дарвiна, буд.6 «А» (044) 279-80-75

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

21.04.2016

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

http://30489263.smida.gov.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

приватне аКцІонерне това-
риСтво «фІнанСова Компа-
нІя «ардЖент ГрУп», 38707466, 
провулок Киянівський, будинок 7А, місто Київ, 
Шевченківський, 04053, 044-272-42-48

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

21.04.2016

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

http://38707466.smida.gov.ua/



№78, 22 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

приватне аКцІонерне товариСтво «нГК 
промиСловІ СиСтеми», код ЄДРПОУ 34187620

(місцезнаходження: 08203, Київська обл., м.Ірпінь, вул.Дзержинського, 
буд.1-I)

(далі-Товариство) на підставі п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», оскільки цього вимагають інтереси Товариства, повідомляємо про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 трав-
ня 2016 року за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. дзержинського, 1-І, 
кімната для переговорів. Початок зборів об 11-00. Реєстрація з 10-45 до  
10-55 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах – станом на 02 травня 2016 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному ста-
ном на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27.04.2016 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
загальних зборах може бути відмовлено у разі відсутності в акціонера 
(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, 
що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових 
загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери това-
риства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим 
запитом або особисто до відповідальної особи Товариства за порядком 
ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 10-00 по 
16-00 години (перерва з 12-00 по 13-00 год) за адресою: Київська обл.,  
м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1-І, приймальна генерального директора, а 
в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.. 

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень, повинен містити найменування акціонера, адресу міс-
цезнаходження або поштову адресу. У разі особистого звернення до Това-
риства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та по-
вноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор Горовий 
Руслан Валентинович.

05 травня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься за місцем 
проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Про заснування іншої юридичної особи - Товариства з обмеженою 

відповідальністю «НГК Промислові Системи».
3. Про порядок створення Товариства з обмеженою відповідальністю 

«НГК Промислові Системи». Затвердження запланованого найменуван-
ня, затвердження статуту; затвердження директора Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «НГК Промислові Системи».

4. Про затвердження розміру статутного капіталу Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «НГК Промислові Системи» та його формування.

5. Про надання повноважень для участі у загальних зборах засновників 
Товариства з обмеженою відповідальністю «НГК Промислові Системи».

Довідки за телефоном: (044) 227-81-80.
Генеральний директор.

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «УКраїнСЬКий фондовий хол-
динГ»

Код за ЄДРПОУ: 34966469
Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 27
Міжміський код, телефон та факс: (044) 234-23-63
Електронна поштова адреса: yulia.mazurenko@ukrsechold.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ukrsechold.com/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Український 
фондовий холдинг» (Протокол від 20.04.2016р.) відбулися наступні зміни 
складу посадових осіб емітента:

припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Лоуренс де Бір 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
20.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня Загальних зборів акціонерів (Протокол від 20.04.2016р.). Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 28.04.2014р. по 
20.04.2016р.

обрано. Голова Наглядової ради – Лоуренс де Бір – представник акці-
онера АйБіБЛУПРІНТС ХОЛДІНГС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД (Кіпр) (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2016р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів (Протокол від 20.04.2016р.). Строк, на який призначено 
особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової 
ради ПрАТ «Український фондовий холдинг», Директор АйБiБЛУПРIНТС 
ХОЛДIНГС (САЙПРЕС) ЛIМIТЕД.

припинено повноваження. Ревізор – Будаєва Тетяна Михайлiвна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
20.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня Загальних зборів акціонерів (Протокол від 20.04.2016р.). Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 28.04.2014р. по 
20.04.2016р.

обрано. Ревізор – Будаєва Тетяна Михайлiвна (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2016р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних зборів акці-
онерів (Протокол від 20.04.2016р.). Строк, на який призначено особу –  
3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора 
ТОВ  АФ «Конто-Консалтiнг».

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

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

в.о. Генерального директора  мазуренко Юлія Сергіївна
20.04.2016р.

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

емітента 
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво 
«одеСнафтопродУКт»

1.2. Місцезнаходження 65039, м. Одеса, провулок  
2-й Артилерійський, буд. 6

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03482749
1.4. Міжміський код та телефон, 
факс

(0482) 34-10-46

1.5. Електронна поштова адреса NLitovchenko@onpk.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

www.onp.com.ua

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

2. текст повідомлення
Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах акціонерного товариства станом на 15.04.2016 року,  
вих. № 1904/2 від 19.04.2016 року отримано 19.04.2016 року, у РЕНАЛЬ-
ДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED), код 
116502, країна: Кiпр, місцезнаходження: Полiтехноу, 5 Капсалос, 
Лiмассол, 3083, кількість ЦП збільшилась з 6853701 шт. (11,7031 %) до 
10356223 шт. (17,6838 %).

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

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

3.2. Найменування посади 
Голова правління ______________  о.в. рибка
 м.п.
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "вГп", 
01880724, 43020, Волинська, м.Луцьк, 
вул.Георгiя Гонгадзе, 25 
0332 789105

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

20.04.2016

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

http://ruta.ua/ua/shareholders/

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

Приватне пiдприємство "Серко", 
20135311

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

24.04.2015 з ініціативи Наглядової ради 
Товариства були проведенні чергові 
загальні збори з наступним переліком 
питань порядку денного:
1. Обрання Лiчильної комiсiї. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Затвердження Регламенту зборiв. 
4. Звiт генерального директора про 
фiнансово – господарську дiяльнiсть 
Товариства за 2015 р. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту 
генерального директора.
5. Звiт наглядової ради за 2015 р. 
Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту наглядової ради.
6. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2015 р. 
Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту Товари-
ства.
8. Розподiл прибутку та збиткiв 
Товариства.
9. Про дострокове припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.
10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.
11. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.
12. Прийняття рiшення про вчинення 
значних правочинiв, вчинених Товари-
ством протягом перiоду з 25 квiтня 2014 
року по 24 квiтня 2015 року.
13. Прийняття рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством 
протягом перiоду з 25 квiтня 2015 року 
по 24 квiтня 2016 року.

14. Внесення змiн до Статуту Товари-
ства шляхом викладення Статуту у 
новiй редакцiї.
Порядок денний визначався наглядо-
вою радою. Пропозиції до переліку 
питань не подавались.
По всім питанням голосували "За" 
одноголосно.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що 
передував звітньому

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис В звiтному перiодi дивiденди акцiонерам не 

виплачувались.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

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

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 372333 361502
Основні засоби (за залишковою вартістю) 237103 219391
Довгострокові фінансові інвестиції 22 24
Запаси 60573 65393
Сумарна дебіторська заборгованість 60423 67466
Грошові кошти та їх еквіваленти 12777 8815
Власний капітал 16122 68314
Статутний капітал 8608 8608
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-96319 -28833

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 246282 171563
Поточні зобов'язання і забезпечення 109929 121625
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-1.96510 -2.32070

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

-1.96510 -2.32070

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 34432274 34432274
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«треСт ЖитлоБУд-1»

(код за ЄДРПОУ 01270285; вул. Алчевських, 43, 
(колишня вул. Артема) м. Харків, 61002)

повідомляє про дострокове погашення іменних цільових забезпе-
чених облігацій

серій «O6»
20.04.2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 7 від 20.04.2016  р.) 
було прийнято рішення здійснити дострокове погашення іменних ці-
льових забезпечених облігацій АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серій «O6», 
кошти від розміщення яких були залучені для фінансування будівни-
цтва житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтів-
ське шосе, 264-Б, буд. 12, у зв’язку із готовністю документів, необхід-
них для передачі у власність відповідної кількості квадратних метрів 
загальної площі квартири відповідно до серії та кількості облігацій, ви-
значених у договорі бронювання.

Параметри випущених облігацій, щодо яких прийнято рішення про 
дострокове погашення:

Се-
рія

характерис-
тика 

облігацій

порядко-
ві номери 
облігацій

Кіль-
кість 

обліга-
цій, шт.

номінальна 
вартість 

однієї 
облігації, грн.

Загальна 
номінальна 

вартість, 
грн.

О6 Іменні 
цільові 

забезпечені

1 – 286 780 286 780 47,00 13 478 660,00

дата початку строку, у який облігації серій «O6» мають бути 
пред’явлені для дострокового погашення: 05 травня 2016 року.

дата закінчення строку, у який облігації серії «О6» мають бути 
пред'явлені для дострокового погашення: 28 лютого 2017 року.

Власники облігацій серій «O6» додатково до цього оголошення 
будуть повідомлені про дострокове погашення вказаних облігацій 
відповідно до реквізитів, зазначених у чинних договорах броню-
вання.
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річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публічне акціонерне товариство «Полтава-
банк», 09807595,
Полтавська обл., Октябрський р-н, 36020, 
м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, 
0532227863

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

21. 04.2016 року

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

www.poltavabank.com

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БДО», 20197074

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

1. Чергові загальні збори акцiонерiв 
ПАТ  "Полтава-банк" відбулись 18 березня 
2015 року (Протокол № 1 від 18.03.2015 р.) Вид 
загальних зборів - чергові. Мiсце проведення  - 
36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

Кворум зборiв 85,3958 %. Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв 
був затверджений наглядовою радою Банку (протокол № 7 вiд 04.02.2015 р.). 
Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Звiт 
правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку у 2014 р. та їх 
визначення на 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Банку. 4. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї Банку. 5. За-
твердження результатiв дiяльностi Банку у 2014 р. та заходiв за результатами 
розгляду висновкiв аудиторської фiрми. 6. Розподiл прибутку за 2014 р. та ви-
значення частини прибутку, що направляється на збiльшення статутного 
капiталу. 7. Розподiл нерозподiленого прибутку за 2013 р. та визначення части-
ни прибутку, що направляється на збiльшення статутного капiталу. 
8.  Збiльшення статутного капiталу Банку шляхом пiдвищення номiнальної 
вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибут-
ку. 9. Випуск акцiй нової номiнальної вартостi. 10. Внесення змiн до Статуту 
Банку, в тому числi пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу, шляхом ви-
кладення його у новiй редакцiї. 11. Внесення змiн до Положення про наглядову 
раду. 12. Внесення змiн до Положення про правлiння. 13. Припинення повно-
важень наглядової ради.14. Обрання наглядової ради. 15. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами нагля-
дової ради. Встановлення розмiру їх винагороди.Черговi загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" прийняли такi рiшення: 1. Обрати лiчильну 
комiсiю. 2. Звiт правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку в 
2014 роцi та основнi напрями дiяльностi Банку на 2015 рiк затвердити. 3. Звiт 
наглядової ради затвердити. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї Банку затвердити. 5. 1. 
Затвердити Рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2014 рiк (Звiт про фiнансовий 
стан (Баланс) ПАТ "Полтава - банк"; звiт про прибутки i збитки та iнший сукуп-
ний дохiд (Звiт про фiнансовi результати); звiт про рух грошових коштiв за не-
прямим методом; звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал); 
примiтки до звiтiв). 2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв 
аудиторської фiрми. 6. Чистий прибуток Банку за 2014 рiк який пiдлягає 
розподiлу загальними зборами акцiонерiв - 34 294 674 грн. 80 коп. направити:  - 
в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 1 741 262 грн. 51 коп.; - на збiльшення 
статутного капiталу (рахунок 5004) – 20 713 612 грн. 29 коп.; - на виплату 
дивiдендiв по простим акцiям (рахунок 3631) – 11 839 800 грн. 00 коп. 
7.  Нерозподiлений прибуток за 2013 р. у сумi 28 636 387 грн. 71 коп. направити 
на збiльшення статутного капiталу. 8. Збiльшити розмiр статутного капiталу 
шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй (нова номiнальна вартiсть  
0,17 грн.) за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку в 
сумi 49 350 000 (сорок дев’ять мiльйонiв триста п’ятдесят тисяч) грн., яка скла-
дається: - з частини прибутку за 2013 р. у сумi 28 636 387 грн. 71 коп. та части-
ни прибутку за 2014 р. у сумi 20 713 612 грн. 29 коп. З урахуванням пiдвищення 
номiнальної вартостi акцiй статутний капiтал Банку буде сформовано у розмiрi 
119 850 000 (сто дев’ятнадцять мiльйонiв вiсiмсот п’ятдесят тисяч) грн. 9. За-
твердити випуск акцiй нової номiнальної вартостi - 0,17 грн. 10.1. Внести змiни 
до Статуту Банку та затвердити нову редакцiю Статуту Банку. 11. Затвердити 
Положення про наглядову раду у новiй редакцiї. Дане Положення набирає 
чинностi пiсля державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї. 12. Затвердити 
Положення про правлiння у новiй редакцiї. Дане Положення набирає чинностi 
пiсля державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї. 13. У зв’язку з вiдсутнiстю 
пiдстав для дострокового припинення повноважень голови та членiв наглядо-
вої ради Банку вирiшили достроково не припиняти повноважень голови та 
членiв наглядової ради Банку. 

14. У зв’язку з неподанням пропозицiй вiд акцiонерiв до складу наглядової 
ради Банку, у визначений чинним законодавством термiн, текст бюлетеня 
для кумулятивного голосування наглядовою радою Банку не затверджував-
ся, дане питання порядку денного не може бути розглянуто. 15. Затвердити 
наступнi умови трудових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради: 
здiйснювати свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог чинного законодавства 
України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ »Полтава-
банк». Встановити розмiр винагороди на мiсяць заступнику голови наглядо-
вої ради - 5 500 грн. Всi питання порядку денного загальних зборiв розглянутi, 
по всiх питаннях вiдбулися голосування та були прийнятi рiшення. Нiяких за-
уважень або заперечень щодо ведення зборiв вiд акцiонерiв не надійшло.
6. Інформація про дивіденди.
 Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Полтава-банк» були проведені 
09.02.2016 р., кворум зборів – 99,76 %. 

За результатами звітно-
го періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за простими 
акціями

за  приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

1305901,750 8 500,000 11839800,000 5 000,000

Нараховані дивіден-
ди на одну акцію, грн.

0,0019 0,034 0,0168 0,020

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0,000 0,000 11805288,130 3201,190

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

26.02.2016 29.01.2016 24.03.2015 31.01.2015

Дата виплати 
дивідендів

03.03.2016 03.03.2016 26.03.2015 26.03.2015

Опис Згiдно Статуту Банку розмiр дивiдендiв за простими акцiями визна-
чається загальними зборами акцiонерiв Банку згiдно вимог чинного 

законодавства України. Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться 
один раз на рiк в повному обсязi, визначеному загальними зборами 
акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку визна-
чений Статутом - 20 вiдсоткiв. Для кожної виплати дивiдендiв наглядо-
ва рада Банку встановлює дату складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Виплати 
дивiдендiв за простими акцiями, здiйснюється згiдно рiшення річних за-
гальних зборiв акцiонерiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв за простими акцiями, не може передувати 
датi прийняття рiшення загальними зборами про виплату дивiдендiв. 
Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями має бути складений протягом одного мiсяця 
пiсля закiнчення звiтного року. Повiдомлення акцiонерiв про виплату 
дивiдендiв здiйснюється листами протягом 30 днiв пiсля прийняття 
рiшення про виплату дивiдендiв. За попереднiй 2014 рiк згiдно рiшення 
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк", якi вiдбулись 
18.03.2015 р. (Протокол № 1 вiд 18.03.2015 р.) на виплату дивiдендiв за 
простими акцiями направлено 11 839 800 грн. 00 коп. Дата складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими 
акцiями за 2014 рiк - 24.03.2015 р. визначена наглядовою радою Банку 
(протокол № 14 вiд 18.03.2015 р.). Дата початку виплати дивiдендiв за 
простими акцiями за 2014 рiк - 26.03.2015 р. та дата закiнчення виплати 
дивiдендiв за простими акцiями за 2014 рiк - 18.09.2015 р. визначенi 
наглядовою радою Банку (протокол № 14 вiд 18.03.2015 р.). На дату 
початку виплати дивiдендiв в облiку було 704750000 iменних простих 
акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2014 рiк на одну просту акцiю - 
0,0168 грн. Згiдно Статуту Банку на виплату дивiдендiв за 2014 рiк за 
привiлейованими акцiями було направлено 5000 грн. 00 коп. Дата скла-
дання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями за 2014 рiк - 31.01.2015 р. визначена нагля-
довою радою Банку (протокол № 2 вiд 17.01.2015 р.). Дата початку ви-
плати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2014 рiк - 26.03.2015  р. 
та дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 
2014 рiк - 30.06.2015 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол 
№ 13 вiд 13.03.2015 р.). На дату початку виплати дивiдендiв в облiку 
було 250 000 iменних привiлейованих акцiй. Сума нарахованих 
дивiдендiв за 2014 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,02 грн. Дивiденди 
за акцiями, якi належать акцiонерам - юридичним особам, перерахову-
ються виключно у безготiвковiй формi на їх поточнi рахунки, а акцiонерам 
- фiзичним особам виплачуються готiвкою у касi Банку, або шляхом пе-
рерахування коштiв на їх поточнi рахунки. Мiсце виплати дивiдендiв – 
офiс Банку: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Не 
отриманнi вчасно дивiденди депонуються на окремому рахунку в Банку 
та виплачуються на першу вимогу акцiонера у встановленому Статутом 
Банку та чинним законодавством України порядку. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «полтава-БанК»
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Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2014 рiк за простими акцiями 
11805288 грн.13 коп. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2014 рiк на 
одну просту акцiю - 0,0168 грн. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2014 
рiк за привiлейованими акцiями 3201 грн. 19 коп. Сума фактично сплачених 
дивiдендiв за 2014 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,0128 грн. За звiтний 
2015 рiк згiдно рiшення річних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-
банк", якi вiдбулись 09.02.2016 р. (Протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.) на випла-
ту дивiдендiв за простими акцiями направлено 1 305 901 грн. 75 коп. Дата 
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за про-
стими акцiями за 2015 рiк - 26.02.2016 р. визначена наглядовою радою Банку 
(протокол № 18 вiд 22.02.2016 р.). Дата початку виплати дивiдендiв за про-
стими акцiями за 2015 рiк - 03.03.2016 р. та дата закiнчення виплати 
дивiдендiв за простими акцiями за 2015 рiк - 09.08.2016 р. визначенi нагля-
довою радою Банку (протокол № 18 вiд 22.02.2016 р.). На дату початку ви-
плати дивiдендiв в облiку було 704750000 iменних простих акцiй. Сума на-
рахованих дивiдендiв за 2015 рiк на одну просту акцiю - 0,0019 грн. Згiдно 
Статуту Банку на виплату дивiдендiв за 2015 рiк за привiлейованими акцiями 
було направлено 8500 грн. 00 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2015 рiк - 
29.01.2016 р. визначена наглядовою радою Банку (протокол № 3 вiд 
06.01.2016 р.) Дата початку виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями 
за 2015 рiк - 03.03.2016 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями за 2015 рiк - 30.06.2016 р. визначенi наглядовою 
радою Банку (протокол № 18 вiд 22.02.2016 р.). На дату початку виплати 
дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних привiлейованих акцiй. Сума нара-
хованих дивiдендiв за 2015 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,034 грн.

2. основні показники 
фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 1535885 1273658
Грошові кошти та їх еквіваленти 129255 141552
Кошти в інших банках 642 421
Кредити та заборгованість клієнтів 623962 823294
Усього зобов'язань 1065484 976056
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 1001963 955327
Усього власного капіталу та частка 
меншості

470401 297602

Статутний капітал 119850 70500
Чистий прибуток/ (збиток) 38490 34300
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,05 0,05

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

0,05 0,05

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у Річній інформації 
емітента цінних паперів за 2015 рік

Голова правління  _____________  в.С. переверзев 
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  21.04.2016
  (дата)

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

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво КаховСЬКий 
еКСперименталЬний 
механIЧний Завод, 00383840, 
вул.Мелітопольська,1-б, м.Каховка, Кахов-
ський, Херсонська область, 74800, Україна, 
05536 27480

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

20 квітня 2016 року

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

www.kemz.com.ua/regulyarnaya_i_osobennaya_
informacziya.html

председатель правления  и.в.Бжезицкий. 

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІЧна ІнформацІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

приватне аКцIонерне това-
риСтво «ШведСЬКо-
УКраїнСЬКа ГрУпа- «SU 
GROUP», 23534069, 02121 м. Київ д/н 
м. Київ вiрменська, 5-а, (044) 533-55-55

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

20.04.2016р.

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

http://www.sugroup.com.ua/index.
php?navid=608

Генеральний директор _________ федоренко анатолiй Юрiйович

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: Приватне акцiонерне товариство 
«Товарно-сировинна фiрма «Днiпрооблоптторг», 01880993, просп. Працi, 
буд. 9, м. Днiпропетровськ, Дніпропетровська, 49041, (0562) 31-07-50.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 01880993.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «Економіст-Аудит», 33075963.

5. Інформація про загальні збори
03.04.2015, чергові. Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту виконавчого органу Товариства.
3.Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради Товариства.
4.Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-

зора Товариства. 5.Затвердження річного звіту Товариства.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.

7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів та пере-

ліку питань до порядку денного подавались Наглядовою радою Товариства
Питання порядку денного ухвалені, рiшення прийняті згідно їх проектів 

та оформлені протоколом загальних зборiв.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 

років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

малого підприємництва (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 17999 15270,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13870,7 14413,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 10,9 0
Сумарна дебіторська заборгованість 314 525,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 0,6
Власний капітал 34,8 -68,7
Статутний капітал 2840 2840
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4441,2 -4463,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 17964,2 15338,9
Чистий прибуток (збиток) 22,5 -2208,8

приватне аКцIонерне товариСтво «товарно-Сировинна фIрма «днIпрооБлоптторГ
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рІЧна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» 
, 05808563, вул. Червоногвардійська, буд. 
40, м. Запоріжжя, Жовтневий, Запорiзька 
область, 69002, Україна, 0612138624

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

15 квітня 2016 року

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

www.avtozaz.com/ua/az

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АУДІТ-ВІД та К", 23283905

5. Інформація про загальні збори акціонерів ПАТ «АвтоЗАЗ».
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2015 року. Кворум 
зборів: 86,33992% до загальної кількості голосів. Річні Загальні збори акціоне-
рів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМО-
БІЛЬНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження: 69002, м. Запоріжжя, вул. Червоно-
гвардійська, 40) були проведені 22 квітня 2015 року. Місце проведення зборів: 
м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2А, приміщення актового зал у (1-й поверх) 
ТОВ  « ДЖАЗ-А». Час початку зборів: 13 годин 00 хвилин . Збори проводилися 
в очній формі. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Това-
риства доведено до відома кожного акціонера шляхом направлення засоба-
ми поштового зв’язку персонального повідомлення, опубліковане в бюлетені 
«ВІДОМОСТІ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 40 
від 27.02.2015 року, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних 
ДКЦПФР 27.02.2015 року та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 16 бе-
резня 2015 року. Голосування на Зборах здійснювалося з використанням бю-
летенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Форма та 
текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Прото-
кол №09/04/2015-1 від 09 квітня 2015 року). Перелік питань, що розглядалися 
на річних загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Затвер-
дження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3.  Звіт Генерального директора за 2014 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної комісії Товари-
ства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. 6. Затвердження річно-
го звіту, у т.ч. фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 7. Розподіл прибут-
ку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товари-
ства за 2014 рік та вирішення питання щодо виплати дивідендів та 
затвердження їх розміру. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом року. 9. Припинення повноважень чле-
нів Наглядової Ради. 10. Обрання членів Наглядової Ради. 11. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
Ради. 12. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства. 
13.  Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства. 14. Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комі-
сії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії. 
15.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. 16. Визначення 
уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення 
дій з державної реєстрації Статуту. 17. Затвердження Положення про Загаль-
ні Збори Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення 
уповноваженої особи на його підписання. 19. Затвердження Положення про 
Ревізійну Комісію, визначення уповноваженої особи на його підписання. Осіб, 
що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. Осіб, 
що ініціювали проведення позачергових загальних зборів не було. Позачерго-
вих загальних зборів у 2015 році не проводилось. З першого питання порядку 
денного: «Обрання членів лічильної комісії» результат голосування: «за» – 
33068465 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які заре-
єструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, 
тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0 
% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу.

 ВИРІШИЛИ: 1.1.Обрати лічильну комісію у складі: - Голови лічильної комісії 
Самойленко Валерія Степановича; - Члена лічильної комісії Шиляєва Андрія 
Миколайовича; - Члена лічильної комісії Книш Дар’ї Анатоліївни; - Члена лі-
чильної комісії Коваленко Ольги Миколаївни; - Члена лічильної комісії Штау-
дінгер Анни Вікторівни. З другого питання порядку денного «Затвердження 
регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства» результат 
голосування: «за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 го-
лосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 2.1.Затвердити наступ-
ний регламент роботи Зборів: - Голова Зборів послідовно виносить на роз-
гляд питання порядку денного Зборів; - слово для виступу з доповіддю нада-
ється Головою Зборів; - час для виступу з доповіддю щодо кожного питання 
порядку денного Зборів – до 15 хвилин; - виступ в дебатах з питань порядку 
денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з 
учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів; - час 
виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин; - акціонер (його представник) 
може виступати тільки з питання, яке обговорюється; - час для відповідей на 
запитання - до 5 хвилин; - якщо поставлене акціонером (його представником) 
питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Збо-
рів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі 
або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного 
Зборів; - відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надава-
ти як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, 
до компетенції якої/якого належать поставлені питання; - Голова Зборів ого-
лошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Нагля-
довою Радою Товариства; - голосування проводиться з використанням бюле-
тенів для голосування; - свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери 
(їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клі-
тинці бюлетеня для голосування; - переривання процесу голосування забо-
роняється. Під час голосування слово нікому не надається; - результати голо-
сування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами 
лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Резуль-
тати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються 
після їх підрахунку, але до завершення Зборів; - збори виконують свою робо-
ту до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів; - через кожні 
дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин. З третього питан-
ня порядку денного «Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» результат голосування: 
«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голо-
сів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 3.1.Затвердити Звіт Генерального дирек-
тора Товариства за 2014 рік. З четвертого питання порядку денного «Звіт На-
глядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту» результат голосування: «за» – 33068465 голосів, тобто 100% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голо-
су; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 
4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. З п’ятого питан-
ня порядку денного «Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної 
Комісії» результат голосування: «за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та ма-
ють право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 
5.1.  Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік. 5.2.Затвердити 
висновки Ревізійної Комісії Товариства. З шостого питання порядку денного 
«Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності 
Товариства за 2014 рік» результат голосування: «за» – 33068465 голосів, тоб-
то 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі 
у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціо-
нерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають 
право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. 
ВИРІШИЛИ: 6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову 
звітність Товариства за 2014 рік у складі: - Балансу (Звіту про фінансовий 
стан) на 31.12.2014 року; - Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) за 2014 рік. З сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку 
(визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІЗЬКий автомоБІлЬний Завод»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 22 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

у 2014 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів та затвердження їх 
розміру» результат голосування: «за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та ма-
ють право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ:  
7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 році в сумі 
260 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товари-
ства в наступних періодах. 7.2. У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл при-
бутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, резерв-
ний фонд не формувати. З восьмого питання порядку денного "Попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
року" результат голосування: «за» – 33068465 голосів, тобто 86,33992% голо-
сів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ:  
8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з 
дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів): - договорів 
застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового 
поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що пе-
редається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті 
мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; - 
договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 
30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядо-
вою Радою Товариства. 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визна-
чати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо 
схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контр-
агента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у меж-
ах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів То-
вариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що 
передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.
З дев'ятого питання порядку денного «Припинення повноважень членів На-
глядової Ради Товариства» результат голосування: «за» – 33068465 голосів, 
тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та ма-
ють право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голо-
су. ВИРІШИЛИ: 9.1. Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у 
складі: Васадзе В.Т., Бей Н.О., Папашева О.Х., Філіпенка С.В., Лазарєва А.О. 
З десятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової Ради» ре-
зультат голосування: - за кандидатуру Бей Н.О. - 33068423 голосів акціоне-
рів;  - за кандидатуру Євдокименка М.М. - 33068297 голосів акціонерів; - за 
кандидатуру Лазарєва А.О. - 33068465 голосів акціонерів; - за кандидатуру 
Шиляєва А.М. - 210 голосів акціонерів. ВИРІШИЛИ: 10.1. Обрати кількісний 
склад Наглядової Ради Товариства – 3 (три) особи. 10.2. Обрати до складу 
Наглядової Ради Товариства: Бей Наталію Олександрівну, Євдокименка Ми-
колу Михайловича, Лазарєва Антона Олександровича. З одинадцятого питан-
ня порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради» результат голосування: «за» – 33068465 
голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голо-
сів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голо-
су. ВИРІШИЛИ: 11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Голо-
вою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюєть-
ся на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та 
відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно 
до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки. 
11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-
правові договори з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених 
Загальними Зборами умовах. З дванадцятого питання порядку денного «При-
пинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства» результат голосу-
вання: «за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представни-
ків), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» 
- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 12.1. Припинити повноваження Ревізійної 
Комісії у складі: Уласенко Ю.О., Літмана О.М., Вертійової А.Д. З тринадцятого 
питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства» ре-
зультат голосування: - за кандидатуру Шарвадзе Н.З. - 33068297 голосів акці-
онерів; - за кандидатуру Вертійової А.Д.  - 33068423 голосів акціонерів; - за 
кандидатуру Уласенко Ю.О. - 210 голосів акціонерів ВИРІШИЛИ: 13.1. Обрати 
кількісний склад Ревізійної Комісії

 Товариства – 2 (дві) особи. 13.2. Обрати до складу Ревізійної Комісії Товари-
ства: Шарвадзе Наталію Зауріївну, Вертійову Антоніну Дмитрівну. З чотирнад-
цятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Ревізійної Комісії» результат голосування: «за» 
– 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, 
тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі 
у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають 
право голосу. ВИРІШИЛИ: 14.1. Затвердити умови цивільно-правових догово-
рів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здій-
снюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відпо-
відальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до 
Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки.  
14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-
правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії на затверджених За-
гальними Зборами умовах З п'ятнадцятого питання порядку денного «Внесен-
ня змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій 
редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства» результат голо-
сування: «за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представ-
ників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» 
- 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 15.1. Внести зміни та доповнення до Ста-
туту шляхом викладення його у новій редакції. 15.2. Затвердити Статут ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬ-
НИЙ ЗАВОД» у новій редакції. З шістнадцятого питання порядку денного 
«Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Това-
риства на здійснення дій з державної реєстрації Статуту» результат голосуван-
ня: «за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» -  
0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 16.1. Уповноважити Генерального директо-
ра Товариства Шестакова Олександра Олександровича підписати Статут ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬ-
НИЙ ЗАВОД» у новій редакції та здійснити дії з державної реєстрації Статуту у 
новій редакції. З сімнадцятого питання порядку денного «Затвердження Поло-
ження про Загальні Збори Товариства, визначення уповноваженої особи на 
його підписання» результат голосування: «за» – 33068465 голосів, тобто 100% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 
17.1.Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні Збори ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗА-
ВОД» . 17.2. Затвердити Положення про Загальні Збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій 
редакції. 17.3. Уповноважити Генерального директора Шестакова Олександра 
Олександровича підписати Положення про Загальні Збори ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у 
новій редакції. З вісімнадцятого питання порядку денного «Затвердження По-
ложення про Наглядову Раду Товариства, визначення  уповноваженої особи на 
його підписання» результат голосування: «за» –33068465 голосів, тобто 100% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах 
та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; 
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ:  
18.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗА-
ВОД».  18.2. Затвердити Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій 
редакції. 18.3. Уповноважити Генерального директора Шестакова Олександра 
Олександровича підписати Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у 
новій редакції. З дев'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження По-
ложення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи 
на його підписання» результат голосування: «за» –33068465 голосів, тобто 
100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право го-
лосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 
19.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧ-
НОГО
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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» . 
12.2. Затвердити Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій ре-
дакції. 19.3. Уповноважити Генерального директора Шестакова Олександра 
Олександровича підписати Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у 
новій редакції. Дата проведення річних Загальних зборів Товариства у 2016 
році - 19 квітня. Збори відбудуться у м. Запоріжжі, вул. Чубанова, 2А у примі-
щенні актового залу №1 (1-й поверх). Час початку зборів: 13-00.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за результатами періоду, що 
передував звітному, не нараховувались і не виплачувались згідно 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2015р. За 
результатами звітного періоду: рішення про нарахування дивідендів буде 
прийматися на річних Загальних зборах ПАТ «АвтоЗАЗ» 19.04.2016 року.

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

звітний попередній
Усього активів 110664 108620

Основні засоби (за залишковою вартістю) 602 728
Довгострокові фінансові інвестиції 100016 100016
Запаси 5 19
Сумарна дебіторська заборгованість 1007 1589
Грошові кошти та їх еквіваленти 9033 6182
Власний капітал -170942 -173033
Статутний капітал 9575 9575
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -180517 -182608
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1550 1550
Поточні зобов'язання і забезпечення 280056 280103
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,05 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,05 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 38300320 38300320
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду

0 0

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІЗЬ-
Кий автомоБІлЬний Завод» 

2. Код за ЄДРПОУ 05808563
3. Місцезнаходження 69002 м. Запоріжжя Перша ливарна, 40 
4. Міжміський код, телефон та факс 0612138141 0612138622
5. Електронна поштова адреса avtozaz@vega.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.avtozaz.com/ua/az
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
19 квітня 2016 року річними Загальними Зборами акціонерів ПАТ «АвтоЗАЗ» 

було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб: припинення повнова-
жень членів Наглядової Ради Товариства з 01 травня 2016 року. У зв’язку зі 
змінами у складі Наглядової Ради, згідно рішення річних Загальних Зборів Това-
риства від 19.04.2016 року, з 01 травня 2016 року припиняються повноваження 
Голови Наглядової Ради Євдокименка Миколи Михайловича, паспорт серії СВ 
284687, виданий 26.10.2000р. Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України 
в Запорізькій обл., володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0253%, во-
лодіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0253% (9676 простих іменних акцій), 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова осо-
ба перебувала на посаді з 22.04.2015 року. У зв’язку зі змінами у складі Нагля-
дової Ради, згідно рішення річних Загальних Зборів Товариства від 19.04.2016 
року, з 01 травня 2016 року припиняються повноваження: Члена Наглядової 
Ради – Секретаря Наглядової Ради Товариства Бей Наталії Олександрівни, пас-
порт серії СО 172271, виданий 06.07.1999р. Мінським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києві, посадова особа перебувала на посаді з 22.04.2015 року, частка в Ста-
тутному капіталі емітента 0,000013%, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,000013% (5 простих іменних акцій), непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. У зв’язку зі змінами у складі Наглядової Ради, згідно 
рішення річних Загальних Зборів Товариства від 19.04.2016 року, з 01 травня 
2016 року припиняються повноваження: Члена Наглядової Ради Лазарєва Ан-
тона Олександровича, паспорт серії СН 099281, виданий 06.02.1996р. Дніпров-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві, посадова особа перебувала на посаді з 
22.04.2015 року, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір па-
кету акцій емітента – 0 % (0 акцій), непогашеної судимості за корисливі та по-

садові злочини не має.
19 квітня 2016 року річними Загальними Зборами акціонерів ПАТ «АвтоЗАЗ» 

було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб: обрання членів На-
глядової Ради Товариства з 01 травня 2016 року. У зв’язку зі змінами у складі 
Наглядової Ради, згідно рішення річних Загальних Зборів Товариства від 
19.04.2016 року, з 01 травня 2016 року обрано: Членом Наглядової Ради Това-
риства: Євдокименка Миколу Михайловича на строк до наступних річних зборів 
Товариства, паспорт серії СВ 284687, виданий 26.10.2000р. Комунарським РВ 
Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій обл., частка в Статутному капіталі 
емітента 0,0253%, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0253% (9676 про-
стих іменних акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, протягом останніх п’яти років займав посади: Першого заступника Міні-
стра, Голови Правління. У зв’язку зі змінами у складі Наглядової Ради, рішенням 
річних Загальних Зборів ПАТ «АвтоЗАЗ» від 19 квітня 2016 року, з 01 травня 
2016 року обрано: Членом Наглядової Ради Бей Наталію Олександрівну на 
строк до наступних річних зборів Товариства, паспорт серії СО 172271, виданий 
06.07.1999р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, частка в Статутному капі-
талі емітента 0,000013%, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000013%  
(5 простих іменних акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, протягом останніх п’яти років займала посаду Заступника Голови 
Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій. У зв’язку зі змінами 
у складі Наглядової Ради, рішенням річних Загальних Зборів ПАТ «АвтоЗАЗ» 
від 19 квітня 2016 року, обрано з 01 травня 2016 року: Членом Наглядової Ради 
Лазарєва Антона Олександровича на строк до наступних річних зборів Товари-
ства, паспорт серії СН 099281, виданий 06.02.1996р. Дніпровським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір 
пакету акцій емітента – 0% (0 акцій), непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, протягом останніх п’яти років займав посади: Заступника 
Голови Правління з фінансів та планування, юриста, начальника відділу, завід-
увача сектору.

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

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

2.
Генеральний директор Черненко М.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 20.04.2016.

(дата) 

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Чернiгiвський автозавод"

2. Код за ЄДРПОУ 32601556
3. Місцезнаходження 14007, Чернiгiв, проспект Миру, 312
4. Міжміський код, телефон та 
факс

04622-5-33-38 04622-5-33-38

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

http://chaz-avto.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради б/н вiд 20. 04. 2016 року 

Бутка Володимира Iвановича обрано Головою Наглядової ради Товари-
ства. Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року був представником акцiонера 
ТОВ «Бодмiн-Україна». Володiє 0% статутного капiталу Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

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

2. Найменування посади Купцов Валерiй Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2016
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “ЧернIГIвСЬКий автоЗавод”
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

приватне акцiонерне товариство «КЗеСо-
холдинг», 
31097330, 74800, Херсонська область, мiсто 
Каховка, вулиця Пушкiна, будинок 109, 05536 
4-11-53,

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

27.04.2016

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

www.zvitrik.com

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси» , 
34619277 , 

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

Загальні збори товариства відбулися 17 квітня 
2015 року.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та 
секретаря загальних зборiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення загальних зборiв.
3. Звiт правлiння про результати фiнансово  – 
господарської дiяльностi товариства за 2014 
рiк та визначення основних напрямiв 
дiяльностi товариства. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту правлiння.
4. Звiт наглядової ради товариства за 2014 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту наглядової ради.
5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв 
ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.

6. Затвердження рiчного звiту товариства за 
2014 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 
2014 рiк.
8. Внесення змiн до статуту товариства 
шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9. Внесення змiн до положень товариства.
До перелiку питань порядку денного 
пропозицiй вiд акцiонерiв товариства не 
надходило.
Рiшення прийнято з усiх питань порядку 
денного.

6. Інформація про 
дивіденди.

Загальними зборами акцiонерного товариства 
прийнято рiшення не виплачувати дивiденди 
за простими акцiями.

II. основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 4305 660
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 390 390
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3367 267
Грошові кошти та їх еквіваленти 547 3
Власний капітал 631 626
Статутний капітал 625 625
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 3674 34
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.00200 0.02520

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

0.00200 0.02520

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2500000 2500000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

приватне аКцIонерне товариСтво 
«КЗеСо-холдинГ»

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

Приватне акцiонерне 
товариство «Театральне», 
21567202, 01030, м.Київ, 
вул. Б.Хмельницького, б.30/10, 
(044) 234-82-83

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

22.04.2016

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

21567202.infosite.com.ua

приватне аКцIонерне товариСтво 
«театралЬне»

річна інформація 
емітента цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРОЙПОЛIС», 25401697, вул.Юрківська, 
буд.36/10, м.Київ, 04080, (044) 239-23-11

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

22.04.2016

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

www.stroypolicy.com

приватне аКцIонерне товариСтво «Страхове товариСтво «СтройполIС»

річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Інвестиційна компанія «Ефективні 
енергетичні технології», 33076752, 
03134, м.Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 
буд. 17, +380919935516

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

22.04.2016

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

33076752.infosite.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ІнвеСтицІйна КомпанІя «ефеКтивнІ енерГетиЧнІ технолоГІї»
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річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "КаховСЬКий 
Завод елеКтроЗварЮ-
валЬноГо УСтатКУвання", 
00213993, 74800, Херсонська область, 
мiсто Каховка, вулиця Пушкiна, 
будинок 109, 05536 4-11-53

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

27.04.2016

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

www.infozvitrik.com

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма 
“ПКФ Аудит-фiнанси” , 34619277 

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

У звiтному 2015 роцi загальнi збори не 
вiдбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму 
загальних зборiв.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що передував 
звітньому

за 
простими 
акціями

за  приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

- - - -

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

- - - -

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

- - - -

Дата складання пе-
реліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

- 12.01.2016 - 12.01.2015

Дата виплати 
дивідендів

- - - -

Опис Дата складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв - 12 сiчня 2016 року. 
Дивiденди за привiлейованими iменними акцiями 
нараховуються та виплачуються у порядку, вста-
новленому чинним законодавством.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 372 148 299 312
Основні засоби (за залишковою вартістю) 265 756 180 796
Довгострокові фінансові інвестиції 5 305 5 305
Запаси 37 758 29 611
Сумарна дебіторська заборгованість 49 435 72 373
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 021 1 117
Власний капітал 116 039 66 447
Статутний капітал 29 043 29 043
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (130 578) (106 480)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 43 905 30 823
Поточні зобов'язання і забезпечення 212 204 202 042
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (3.41162) (5.67384)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(3.41162) (5.67384)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3 419 200 3 419 200
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «централЬ-
не КонСтрУКторСЬКе 
БЮро «маяК», 13686915, 
Академiка Кримського, 27а, м.Київ, 
Святошинський, 03142, Україна, 
(044) 450-63-99

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

21.04.2016 р.

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

http://mayak.pat.ua/

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

Приватне пiдприємство «Аудиторська 
фiрма»Сервiс-аудит», 32205930

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 23.04.2015 року. Кворум зборів: 89,74% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт виконавчого органу 
(директора) про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 
рiк, напрямки роботи у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Затвердження рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк. 5. Розподiл прибутку i 
збиткiв Товариства за 2014 рiк. 6. Про внесення та затвердження змiн 
до положення «Про Наглядову раду ПАТ «ЦКБ «Маяк» шляхом 
викладення положення в новiй редакцiї. 7. Обрання членiв Наглядової 
Ради Товариства. 8. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради, 
якi були обранi в 2012 роцi. 9. Обрання виконавчого органу (директора) 
Товариства. 10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради та розмiру їх винагороди (кошторису), 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв 
(контрактiв). Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: 
обрано членiв лiчильної комiсiї, взято до відома Звiт виконавчого органу 
(директора) про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 
рiк, напрямки роботи у 2015 роцi взято до відома Звiт Наглядової Ради 
Товариства за 2014 рiк, затверджено рiчну фiнансову звiтність Товари-
ства за 2014 рiк, затверджено розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2014 рiк, затверджено змiни до положення «Про Наглядову раду 
ПАТ «ЦКБ «Маяк», припинено повноваження та обрано членiв 
Наглядової Ради Товариства, затверджено умови договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, обрано особу, яка 
уповноважується на пiдписання цих договорiв.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 8323 8187
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8003 7830
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7 4
Сумарна дебіторська заборгованість 278 338
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 15
Власний капітал 8022 8099
Статутний капітал 5 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 554 631
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 301 88
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,71 0,9
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,71 0,9

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 107800 107800
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у % від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0
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річна інформація емітента цінних паперів 
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «вIнтер», 01549478, 83102, Донецька область, 
Ленiнський район м. Донецька, м. Донецьк, вул. Стадiонна, б.22, (062) 266-
33-29.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016.3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.winter.com.ua. 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТАНДАРТ-
АУДИТ», 23980886.5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) Публiчне акцiонерне 
товариство «ВИНТЕР» у 2015 р. не проводило загальнi збори акцiонерiв 
згiдно сертифiкату № 4008 Торгово - промислової Палати України про 
форс - мажорнi обставини (обставини непреборної сили). Перiод дiї форс 
- мажорних обставин (обставин непереборної сили). Настання : 23 берез-
ня 2015 року; Закiнчення: тривають.6. Інформація про дивіденди. За ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  26706  34892
Основні засоби (за залишковою вартістю)  16891  20038
Довгострокові фінансові інвестиції  --  665
Запаси  6404  8574
Сумарна дебіторська заборгованість  2027  4563
Грошові кошти та їх еквіваленти  641  314
Власний капітал  13800  26795
Статутний капітал  21870  21870
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -9006  3989

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  12906  8097
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -2.16808490  -0.76446060

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

 -2.16808490  -0.76446060

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  5993769  5993769
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Голова правлiння ____________ рябова олена олександрiвна

річна інформація 
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «лаКтIС», 00445104, 85600, Донецька область, 
Мар'їнський р-н, м. Мар'їнка, вул. Щорса, буд. 16, 062 266-61-84.2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 19.04.2016.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформаціюwww.laktis.com.ua.4. На-
йменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», 
23980886.5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випад-
ку, якщо емітент - акціонерне товариство) В 2015 роцi рiчних зборiв не 
проводилося через форс-мажорнi обставини (обставини непереборної 
сили), зокрема: акти тероризму на терiторiї Донецької областi. Даний 
факт засвiчений сертифiкатом ТПП України № 4009.

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

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  17167  20375
Основні засоби (за залишковою вартістю)  13859  15518
Довгострокові фінансові інвестиції  54  54
Запаси  750  929
Сумарна дебіторська заборгованість  1354  3033
Грошові кошти та їх еквіваленти  4  137
Власний капітал  -658  2615
Статутний капітал  7549  7549
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -8286  -5013

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  17825  17760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.45522100  -0.58053540

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

 -0.45522100  -0.58053540

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.) 

 7189915  7189915

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках 
від статутного 
капіталу 

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

в.о. голови правлiння  Гавриш антон Сергiйович

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: приватне аКцІонерне 
товариСтво «ЖеСт», 13457250, вул. Героїв Сталiнграду, 
буд.169, м. Днiпропетровськ, Дніпропетровська, 49057, (0562) 31-43-07

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 13457250.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватне підприємство Аудиторська фірма «Бухгалтер», 20279671.

5. Інформація про загальні збори
11.03.2015, чергові. Порядок денний чергових загальних зборів акціоне-

рів:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління Товариства.
3.Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради Товариства.
4.Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-

зора Товариства. 5.Затвердження річного звіту Товариства.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.

7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів та 

переліку питань до порядку денного надійшли від Наглядової ради  
ПРАТ «ЖЕСТ».

Зборами одноголосно прийняті рішення по всім питанням порядку ден-
ного Загальних зборів акціонерів згідно проектів рішень.

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

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємни-

цтва (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1966,6 1815,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 154,3 174,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 4,5 5
Сумарна дебіторська заборгованість 1533,8 1228,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 93,4 233
Власний капітал 522,9 546,7
Статутний капітал 105,4 105,4
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

64,6 88,4

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1443,7 1268,5
Чистий прибуток (збиток) -23,8 112,1
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рІЧна ІнформацІя 
емІтента цІнних паперІв 

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

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
«миронIвСЬКе», 00385891, 
Ленiна, буд.138 Р, Миронiвка, 
Миронiвський, Київська область, 08800, 
Україна, (04574) 33-2-43

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

21.04.2016 р.

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

http://00385891.smida.gov.ua/

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

Приватне пiдприємство «Аудиторська 
фiрма»Сервiс-аудит», 32205930

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - річні. Дата 
проведення: 30.04.2015 року. Кворум зборів: 82,6916% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів 
акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів 
акціонерів. 2. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду цього звіту. 3. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
цього звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами 
діяльності Товариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками 
розгляду цього звіту. 5. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2014 рік. 6. Про розподіл прибутку Товариства (порядок 
покриття збитків) за підсумками 2014 року. 7. Про затвердження 
основних напрямків діяльності Товариства на 2015рік. 8. Про 
затвердження поточних договорів та договорів за 2014 рік та вирішення 
поточних питань. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку 
денного: Обрано Лічильну комісію, голову і секретаря загальних зборів, 
затверджено регламент загальних зборів, затверджені звіт Правління 
Товариства за 2014 рік, звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, 
звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства 
у 2014 році, річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік, прийнято 
рішенння дивіденди не виплачувати, затверджені основних напрямків 
діяльності Товариства на 2015рік, затверджені поточні договори та 
договори за 2014 рік.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 40097 11571
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

1537 630

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3064 2481
Сумарна дебіторська заборгованість 35270 8373
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 12
Власний капітал 37664 9702
Статутний капітал 1608 1608
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

28266 304

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2433 1869
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

4,35 0,13

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

4,35 0,13

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6430216 6430216
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у % від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «БолГрад Солар»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37012088
3. Місцезнаходження емітента: 68731, Одеська обл., с. Залiзничне, 

Толбухiна, 92
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0482390583, 

0482390583
5. Електронна поштова адреса емітента: info@bolgradsolar.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bolgradsolar.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 

осiб емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження Члена Наглядової Ради КВАЛIСТО ХОЛДIНГЗ ЛТД 
(KVALISTO HOLDINGS LTD) (Код за ЄДРПОУ 301963) припинено згiдно 
з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 19.04.2016 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 99.99999% на суму 
266720812.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 
2  роки 10 мiс.

Рiшення прийнято Загальними зборами акціонерів, протокол вiд 
19.04.2016 р., вiдповiдно до змiн внесенних до Закону України «Про 
акцiонернi товариства», якi набувають чинностi 1 травня 2016 року. 
Дане Рiшення набирає чинностi 1 травня 2016 року, але не ранiше дня 
набрання чинностi Закону України «Про внесення змiн до деяких зако-
нодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» №289-VIII вiд 
07.04.2015 р.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 19.04.2016 р. нiкого 
не призначено замiсть особи, повноваження якої було припинено.

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

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

Генеральний директор  Смолiн максим Сергiйович.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «ГерКУлеС»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 25117467
Місцезнаходження емітента: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, 

вул. Остапа Вишнi, 22
Міжміський код, телефон та факс емітента: 062 385-05-75, 385-05-33
Електронна поштова адреса емітента: hercules@ukrmet.dn.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hercules.ua
Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження Ревiзора Курiнной Наталiї Iванiвни (паспорт: серiя ВС 
номер 890505 виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй 
обл. 13.03.2001) припинено 20.04.2016 р. (дата вчинення дiї 20.04.2016). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 5 рокiв. Рiшення прийнято Рiшенням Єдиного акцiонера вiд 
20.04.2016 р.

Ревiзор Курiнна Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя ВС номер 890505 
виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 
13.03.2001 р.) обрано 20.04.2016 р. (дата вчинення дiї 20.04.2016 р.). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник директо-
ра з економiки, заступник директора з економiчного розвитку 
пiдприємства. Рiшення прийнято Рiшенням Єдиного акцiонера вiд 
20.04.2016 р.

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

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

Генеральний директор  Кавешнiков Iгор Iгорович.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пат «треСт «КиївелеК-

тромонтаЖ»
2. Код за ЄДРПОУ 04012750
3. Місцезнаходження 01033, Київ, Саксаганського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс 044 2271244 044 2271244
5. Електронна поштова адреса trest_kem@voliacable.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://04012750.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-

електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Правлiння - Розгона Анатолiя Микола-
йовича. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 
15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Посади, якi займала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник СМУ-5 ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж», старший виконавець робiт ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». 
Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: 
припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової особи -Григорчук 
Лiни Володимирiвни. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загаль-
них зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала по-
саду члена Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» протягом трьох 
рокiв. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової особи 
- Глухова Володимира Володимировича. Припинення повноважень 
вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа володiє часткою 4,579% у 
статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена Наглядової Ради 
ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» протогом трьох рокiв. Згоду на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: 
припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової особи -Рудий Пав-
ла Андрiйовича. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних 
зборiв. Особа володiє часткою 0,003% у статутному капiталi Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала по-
саду члена Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» протягом трьох 
рокiв. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: 
припинити повноваження Голови Наглядової Ради, посадової особи - Логи Вя-
чеслава Васильовича. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. 
Особа володiє часткою 4,579% у статутному капiталi Товариства. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду 
голови Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» з 25.06.2013 року. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київе-
лектромонтаж» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товари-
ства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради - ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд». Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загаль-
них зборiв. Особа володiє часткою 26,000% у статутному капiталi Товари-
ства. Особа займала посаду члена Наглядової Ради ПАТ «Трест «Київе-
лектромонтаж» протягом трьох рокiв.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київе-
лектромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради -Григорчук Лiну 
Володимирiвну. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних 
зборiв вiд 15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 3 роки. Посади, якi 
займала особа протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової Ради ПАТ 
«Трест «Київелектромонтаж». Особа не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київе-
лектромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради -Глухова Володими-
ра Володимировича. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загаль-
них зборiв вiд 15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 3 роки. Посади, 
якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради 
ПАТ  «Трест «Київелектромонтаж» з 21.06.2013 року, голова правлiння 

ПАТ  «Трест «Київелектромонтаж», член правлiння ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж». Особа володiє часткою 4,579% у статутному капiталi Товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Зго-
ду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради -Космача Олега Пе-
тровича. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 
15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 3 роки. Посади, якi займала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: iнженер «Трест «Київелектромонтаж». 
Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради -Логу Вячеслава Ва-
сильовича. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв 
вiд 15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 3 роки. Посади, якi займала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ «Трест «Киї-
велектромонтаж». Особа володiє часткою 4,579% у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київе-
лектромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради -ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд» . Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних 
зборiв вiд 15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 3 роки. Особа володiє 
часткою 26,000% у статутному капiталi Товариства.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київ-
електромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї -Войну Ольгу 
Андрiївну. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 
15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Посади, якi займала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: провiдний бухгалтер-ревiзор ПАТ «Трест 
«Київелектромонтаж». Особа володiє часткою 0.003% у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київе-
лектромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї - Лобусову Ольгу 
Василiвну. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 
15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Посади, якi займала 
особа протягом останнiх 5 рокiв:бухгалтер-касир ПАТ «Трест «Київелектро-
монтаж». Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Трест «Київе-
лектромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
Товариства: обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї -Журбенко Юлiю 
Iванiвну. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 
15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Посади, якi займала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер СМУ-2 ПАТ «Трест 
«Київелектромонтаж». Особа не володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

15 квiтня 2016 року рiшенням Наглядової ради ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: обрано на посаду Голови Наглядової Ради -члена Наглядової ради 
Логу Вячеслава Васильовича. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення 
Наглядової ради вiд 15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 3 роки. 
Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової 
ради ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Особа володiє часткою 4,579% у 
статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано.

15 квiтня 2016 року рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Трест «Київелек-
тромонтаж» було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Това-
риства: обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї -члена Ревiзiйної комiсiї 
Войну Ольгу Андрiївну. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення 
Ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2016 року. Особу обрано термiном на 5 рокiв. 
Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: провiдний бухгалтер-
ревiзор ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Особа володiє часткою 0.003% 
у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння-керуючий  Черниш павло миколайович 



№78, 22 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

21

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

СТВО "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "НОРД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30269877

3. Місцезнаходження емітента 83016 м.Донецьк вул.Кiрова,47
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0622)63-54-94 (0622)63-44-58

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

sahnoLN@zaoscnord.dn.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.nord.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Посадова особа Член Правлiння Харченко Свiтлана Вiкторiвна (паспорт: 

серiя ВЕ номер 193939 виданий Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 
27.07.2001) звiльнена рiшенням загальних зборiв ПРАТ «Сервiсний центр 
«НОРД» 21.04.2016 року . Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала 
3  роки. Посадова особа Член Правлiння Сахно Людмила Миколаївна (паспорт: 
серiя ВВ номер 602916 виданий Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 
22.09.1998) звiльнена рiшенням загальних зборiв ПРАТ «Сервiсний центр 
«НОРД» 21.04.2016 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала 3 роки.

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Толсторожих Валентина 
Володимирiвна (паспорт: серiя ВК номер 649590 виданий Ленiнським РВ 
УМВС України в мiстi Донецьку 16.10.2009) звiльнена рiшенням загальних 
зборiв ПРАТ «Сервiсний центр «НОРД» 21.04.2016 року. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На посадi перебувала 3 роки. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Єлiсєєнко Любов Iванiвна (пас-
порт: серiя ВВ номер 993229 виданий Ленiнським РВ УМВС України в мiстi 
Донецьку 22.10.1999) звiльнена рiшенням загальних зборiв ПРАТ 
«Сервiсний центр «НОРД» 21.04.2016 року. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi 
перебувала 3 роки.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Козакова Катерина Георгiївна 
(паспорт: серiя ВА номер 915499 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Донецькiй областi 20.08.1997) звiльнена рiшенням загальних зборiв 
ПРАТ «Сервiсний центр «НОРД» 21.04.2016 року. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
На посадi перебувала 3 роки.

Посадова особа Голова Правлiння Луко Олександр Васильович (пас-
порт: серiя ВЕ номер 722963 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України у 
Донецькiй областi 20.05.2002) звiльнена рiшенням загальних зборiв ПРАТ 

«Сервiсний центр «НОРД» 21.04.2016 року. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 100.00000%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. На посадi перебував 3 роки.

Посадова особа Член Правлiння Харченко Свiтлана Вiкторiвна (пас-
порт: серiя ВЕ номер 193939 виданий Ленiнським РВ УМВС України в мiстi 
Донецьку 27.07.2001) призначена рiшенням загальних зборiв 
ПРАТ  «Сервiсний центр «НОРД» 21.04.2016 року. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особу призначено на 3 роки. Посади , якi обiймала ця особа за останнi 
5  рокiв: з 2009 року головний бухгалтер ПРАТ «Сервiсний центр»НОРД».

Посадова особа Член Правлiння Сахно Людмила Миколаївна (паспорт: 
серiя ВВ номер 602916 виданий Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Доне-
цьку 22.09.1998) призначена рiшенням загальних зборiв ПРАТ «Сервiсний 
центр «НОРД» 21.04.2016 року. 

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа призначена на 3 роки. Посади, якi обiймала 
ця особа протягом 5 рокiв: з 2003 року заступник головного бухгалтера 
ПРАТ «Сервiсний центр «НОРД».

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Толсторожих Валентина 
Володимирiвна (паспорт: серiя ВК номер 649590 виданий Ленiнським РВ 
УМВС України в мiстi Донецьку 16.10.2009) призначена рiшенням загаль-
них зборiв ПРАТ «Сервiсний центр «НОРД» 21.04.2016 року. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Особу призначено на 3 роки. Посади, якi обiймала ця особа 
протягом 5 рокiв: з 2005 року ревiзор ПАТ «НОРД».

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Калмикова Людмила Анатолiївна 
(паспорт: серiя ВВ номер 724004 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Донецькiй областi 18.03.1999) призначена рiшенням загальних зборiв 
ПРАТ «Сервiсний центр «НОРД» 21.04.2016 року. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особу призначено на 3 роки. Посади, якi обiймала ця особа протягом 5 
рокiв: з 2001 року економiст ПАТ «НОРД».

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Козакова Катерина Георгiївна 
(паспорт: серiя ВА номер 915499 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Донецькiй областi 20.08.1997) призначена рiшенням загальних зборiв 
ПРАТ «Сервiсний центр «НОРД» 21.04.2016 року. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особа призначена на 3 роки, Посади, якi обiймала особа за останнi 5 рокiв: 
з 2012 року провiдний економiст ПАТ «НОРД». 

Посадова особа Голова Правлiння Луко Олександр Васильович (пас-
порт: серiя ВЕ номер 722963 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi 20.05.2002) призначена рiшенням загальних зборiв 
ПРАТ  «Сервiсний центр «НОРД» 21.04.2016 року. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 100.00000%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Посади, якi 
обiймала особа протягом 5 рокiв: з 2009 року директор ПРАТ «Сервiсний 
центр «НОРД».

приватне аКцIонерне товариСтво “СервIСний центр “норд”

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік

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

міжміський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «днІпропетровСЬКе автотран-
Спортне пІдприЄмСтво 11203», 03113609, вул. Ларiонова, 
буд. 145, м. Днiпропетровськ, Дніпропетровська, 49052, (0562) 38-69-33.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2016 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 03113609.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «Економіст-Аудит», 33075963.

5. Інформація про загальні збори
26.03.2015, чергові. 
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів. 2.Звіт Правління та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 3.Звіт 
Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової ради Товариства. 4.Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 5.Затвердження 
річного звіту Товариства. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку та 
покриття збитків Товариства. 7.Прийняття рішення про попереднє схвален-
ня значних правочинів.

Пропозиції щодо проведення чергових загальних зборів та переліку пи-

тань до порядку денного були внесені Наглядовою радою ПАТ «ДАТП 
11203». 

Питання порядку денного ухвалені, рiшення прийняті згідно їх проектів 
та оформлені протоколом загальних зборiв.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 1123 1235
Основні засоби (за залишковою вартістю) 617 698
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 0
Сумарна дебіторська заборгованість 296 297
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 7
Власний капітал 528 792
Статутний капітал 297 297
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19 283
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 28 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 567 443
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,2226 0,0354
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,2226 0,0354

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1186160 1186160

Протягом звітного періоду цінні папери власних випусків не викупа-
лись.
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рІЧна ІнформацІя 

приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «енран»

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНРАН», 01198760, 
вул. О.Довженка, буд.14/1, м. Київ, 
Шевченківський р-н, 03057, 
(044)450-12-16

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

20.04.2016р.

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

WWW.ENRAN.UA

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – приватне 
аКцIонерне товариСтво «рIвне авто-
ШляхБУд»

2. Код за ЄДРПОУ – 31435931
3. Місцезнаходження – 33000, місто Рівне, вулиця Соборна, буди-

нок 446
4. Міжміський код, телефон та факс – (0362) 64-20-12, (0362) 64-20-12
5. Електронна поштова адреса – Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації – 31435931.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації – Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. текст повідомлення

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2016 
року (протокол № 20-04/2016 від 20.04.2016 року) продовжено повно-
важення (обрано на наступний термін – 2 роки – до 31 грудня 2018 
року) в зв’язку із закінченням 31.12.2016 року терміну дії контракту, 
директора ПРАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» Бредихіна Віктора Володи-
мировича (паспорт: серія СР номер 134735 виданий 21.10.1996 р. 
Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області). Часткою в ста-
тутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді директора ПРАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»: 
4 роки 5 місяців. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: директор ПРАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» (ЗАТ «Рівне-
автошляхбуд»).

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

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

директор Бредихін віктор володимирович, 20.04.2016 року.

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «одеСЬКий 
м'яСоКомБIнат», 30001967, 
65013 Одеська область Суворовський 
район м. Одеса вул. Чорноморського 
козацтва, буд. 80, (048) 738-46-03, 
738-54-59

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

20.04.2016

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

www.odmeat.pat.ua
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ТЕРА-ГАРАНТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 30447506; 3. Місцезнаходження: 69014, м. Запоріж-

жя, вул. Волзька, б. 27, 27-А; 4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 
212-96-96; 5. Електронна поштова адреса: mail@teragarant.pat.ua; 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.teragarant.pat.ua

7. Вид особливої інформації: рішення вищого органу емітента або суду 
про припинення або банкрутство емітента.

II. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «ТЕРА-ГАРАНТ» (надалі Товариство), які відбулися 
18.04.2016р., прийнято рiшення про припинення Товариства шляхом пере-
творення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕРА-
ГАРАНТ». Причина такого рiшення: мiнiмiзацiя витрат Товариства, 
пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як 
акцiонерне товариство. Результати голосування: «За» – 24 960 000 голосiв, 
що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денно-
го; «Проти» – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєстру-
валися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх 
питань порядку денного;

Найменування юридичної особи правонаступника, порядок розподiлу 
активiв та зобов’язань, розмiр статутного капiталу правонаступника пiсля 
перетворення: правонаступником Товариства визначено ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ». При перетвореннi 
Товариства всi його майновi права, грошовi кошти, зобов’язання, iншi пра-
ва та обов’язки, якi йому належать, переходять до його правонаступника 
– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ». 
Розмiр Статутного капiталу правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ» буде дорiвнювати розмiру 
Статутного капiталу Товариства i буде складати 25 499 000,00 (двадцять 
п’ять мiльйонiв чотириста дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00 копiйок) гри-
вень».

Порядок та умови обмiну акцiй емiтента, який припиняється, на частки 
юридичної особи – правонаступника:

Обмiн акцiй Товариства на частки у статутному капiталi правонаступни-
ка – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ» 
здiйснюється в два етапи:

На першому етапi, який починається 18.04.2016 року та закiнчується 
17.05.2016 року акцiонери Товариства отримають письмовi зобов’язання 
про видачу частки у статутному капiталi правонаступника товариства – ТО-
ВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ». Для 
обмiну акцiй Товариства на письмовi зобов’язання про видачу частки у ста-
тутному капiталi правонаступника Товариства, акцiонерами подаються 
письмовi заяви на iм’я Голови комiсiї з припинення за адресою: 69014, м.
Запорiжжя, вул.Волзька, б.27, 27А. Заява подається у довiльнiй формi, але 
повинна обов’язково мiстити: - для фiзичних осiб-акцiонерiв зазначення 
прiзвища, iм’я та по батьковi, паспортних даних, мiсця проживання, 
iндивiдуального податкового номеру акцiонера, а для юридичних осiб-
акцiонерiв – зазначення назви, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйного коду 
юридичної особи. Заява подається у робочi днi з 10 год. 00 хв. до 16 год. 
00  хв. в межах першого етапу обмiну акцiй на частки у статутному капiталi 
правонаступника Товариства.

На другому етапi, який розпочинається з дня державної реєстрацiї ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ» - по-
вного правонаступника Товариства, утвореного в результатi перетворення, 
вiдбувається обмiн письмових зобов’язань на свiдоцтва про право власностi 
на частку у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ» згiдно з отриманими на першому етапi пись-
мовими зобов’язаннями про видачу вiдповiдних часток товариства, що 
створюється внаслiдок перетворення та видачi документiв, що 
пiдтверджують їхнє право власностi на частку у статутному капiталi ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ». Термiн 
отримання часток у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ» в обмiн на письмовi зобов’язання 
не обмежується. Обмiн акцiй на частки у статутному капiталi правонаступ-
ника здiйснюється таким чином, щоб розмiр статутного капiталу ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ» дорiвнював 
розмiру статутного капiталу Товариства до перетворення. Розмiр частки 
учасника у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ» дорiвнює розмiру загальної номiнальної 
вартостi акцiй, належних йому у статутному капiталi Товариства до пере-
творення. Коефiцiєнт конвертацiї: 1:1 (одна акцiя Товариства обмiнюється 
на одну частку у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА-ГАРАНТ»).

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

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

Голова комісії з припинення романенко Юрій павлович, 19.04.2016 р. 

приватне аКцІонерне товариСтво «тера-Гарант»

повідомлення про виправлення двох питань порядку денного 
чергових загальних зборів 

пат «херСонСЬКа тец» 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Херсонська теплоелектроцентраль» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131771
1.4. Місцезнаходження емітента: 73000 м. Херсон, шосе 

Бериславське,1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0552-35-24-82; 35-24-42
1.6. Електронна поштова адреса емітента: olya@tec.ks.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: tec.kherson.ua
текст повідомлення

I. Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі «Збори») 28 квітня 2016 року об 11.00 годині у при-
міщенні ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за адресою: Україна, індекс: 73036, 
м.  Херсон, Бериславське шосе, 1, 2-й поверх, конференц-зал.

II. Реєстрація акціонерів буде проводитись у день проведення Зборів 
за адресою їх проведення з 10:00 год. до 11:00 год. 

III. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах – на 24 годину 22 квітня 2016 року.

IV. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним (виправлення двох питань порядку денного чергових загальних 
зборів ПАТ «Херсонська ТЕЦ»): 

виправлення двох питанЬ до порядКУ денноГо:
26. Прийняття рішення про оплату суми вартості послуг щодо органі-

зації проведення позачергових загальних зборів товариства за рахунок 

ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль».
27. Затвердження умов договорів з ПАТ «Національний депозитарій 

України» та з ПАТ АБ «Укргазбанк» про надання послуг щодо організації 
проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Херсонська теплое-
лектроцентраль». 

VI. З документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцез-
находженням ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за адресою: Україна, індекс: 
73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1, юридичний відділ у робочі 
дні (з понеділка по четвер), робочий час (з 07:30 год. до 16:30 год.), 
а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення за 
адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 1, 2-й поверх, конференц-
зал.

Посадова особа ПАТ «Херсонська ТЕЦ», відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відді-
лу ПАТ «Херсонська ТЕЦ» Польща Н.Ю.

для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – до-
віреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та 
документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є 
підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Реєстрація акціонерів проводиться 28.04.2016 з 10:00 год. до 
11:00 год. 

Довідки за телефонами у м. Херсоні: (0552) 35-24-56; 35-24-82; 
36-61-11.

VII. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№  50(2304) від 15.03.2016; №60(2314) від та на сайті: tec.kherson.ua; на 
сайті: stockmarket.gov.ua.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 22 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

54

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

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЕЛЕК-
ТРОНПРИЛАД" , 14312134 м. Київ Шевченкiвський 
р-н м. Києва 04116 м. Київ Ванди Василевської, 
27/29 (044) 236-90-22

2. Дата розкриття по-
вного тексту річної ін-
формації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

20.04.2016р.

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

http://electronprylad.com.ua

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

ТОВ “Аудиторська фірма “ПКФ Аудит-фінанси”, 
34619277

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо емітент 
- акціонерне товари-
ство)

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
21.04.2015 року. Кворум зборів: 99,95% до загаль-
ної кількості голосів. Річні загальні збори Товари-
ства у 2015 році відбулися 21.04.2015р. На них 
були розглянуті такі питання порядку денного: 
1.  Обрання головуючого та секретаря загальних 
зборів акціонерів товариства. 2. Затвердження по-
рядку проведення (регламенту) загальних зборів 
акціонерів товариства. 3. Звіт Правління товари-
ства про результати фінансово-господарської ді-
яльності товариства за 2013, 2014 роки та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт 
Наглядової ради товариства про роботу за 2013, 
2014 роки та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії товариства про 
роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 6. Затвердження висно-
вків Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 
роки. 7. Затвердження річних звітів товариства за 
2013, 2014 роки. 8. Розподіл прибутку товариства, 
отриманого за результатами діяльності товариства 
у 2013, 2014 роках, в тому числі затвердження роз-
міру річних дивідендів. 9. Затвердження основних 
напрямків діяльності товариства на 2015 рік. 
10.  Прийняття рішення про припинення повнова-
жень Голови та членів наглядової ради товариства. 
11. Обрання членів наглядової ради товариства. 
12. Про затвердження умов договорів (цивільно-
правових або трудових) з членами наглядової ради 
товариства. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами наглядової ради 
товариства. 13. Прийняття рішення про припинен-
ня повноважень Голови правління. 14. Обрання 
Голови правління Товариства.
За результатами розгляду питань порядку денно-
го були прийняті наступні рішення: 1. Обрано го-
лову та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства. 2. Затверджено порядок ведення 
(регламенту) загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 3. Затверджено звіт правління Товариства 
про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2013, 2014 роки. 4. Затвер-
джено звіт наглядової ради Товариства про робо-
ту за 2013, 2014 роки. 5. Затверджено звіт 
ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013, 
2014 роки. 6. Затверджено висновки ревізійної 
комісії Товариства за 2013, 2014 роки. 7. Затвер-
джено річні звіти Товариства за 2013, 2014 роки. 
8. Розподілено чистий прибуток товариства, 
отриманого за результатами діяльності товари-
ства у 2013р.: -5% до резервного фонду; - 30% до 
фонду проведення ініціативних науково-
дослідних робіт та розвитку науково-технічної 
бази; -15% до фонду соціальної підтримки;

 -50% до фонду виплати дивідендів, в т.ч. на дер-
жавну частку 1475,61592 тис.грн. Розподілено чис-
тий прибуток товариства, отриманого за результа-
тами діяльності товариства у 2014р.: -5% до 
резервного фонду; - 30% до фонду проведення іні-
ціативних науково-дослідних робіт та розвитку 
науково-технічної бази; -15% до фонду соціальної 
підтримки; -50% до фонду виплати дивідендів, в т.ч. 
на державну частку 1449,4623 тис.грн. Надано до-
ручення здійснити нарахування та виплату диві-
дендів за 2013, 2014 роки. Надано доручення голо-
ві правління після виплати дивідендів на державну 
частку надіслати копію платіжного доручення 
ФДМУ. 9. Затверджено основні напрямки діяльності 
Товариства на 2015 рік. 10. Припинено повнова-
ження голови та членів наглядової ради Товари-
ства у повному складі. 11. Обрано членів наглядо-
вої ради Товариства. 12. Затверджено умови 
договору з членами наглядової ради Товариства. 
Уповноважено голову правління підписати від імені 
Товариства договори з членами наглядової ради 
Товариства. 13. Підтверджено повноваження голо-
ви правління Дробінова Вадима Павловича. 
14.  Питання знято з розгляду.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

1683032.77 0 1504605.92 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.058 0 0.058 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

1495663.81 0 1520863.56 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

30.04.2015 30.04.2015 27.06.2014 27.06.2014

Дата виплати 
дивідендів

30.04.2015 30.04.2015 27.06.2014 27.06.2014

Опис Привiлейовані акцiї у товариства вiдсутнi.
А) щодо періоду, що передував звітному: Рішення про 
розподіл чистого прибутку, отриманого за результата-
ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2013 році і формування фонду дивідендів, рішення 
про виплату цих дивідендів, визначення дати скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, визначення дати, розміру, порядку та 
строку виплати дивідендів не були прийняті (визначе-
ні) у 2014 році через те, що чергові річні загальні збо-
ри акціонерів Товариства у 2014 році не відбулися 
(причини викладені нижче). В той же час, на виконан-
ня листів ФДМУ №17-72 від 10.02.2014р. та №17-246 
від 28.04.14р. про обов'язковість сплати дивідендів до 
державного бюджету до 01.07.2014р. і Постанови КМУ 
№33 від 29.01.2014р. із зміною, Товариством були 
сплачені в державний бюджет України дивіденди, на-
раховані на корпоративні права держави за результа-
тами фінансово-господарської діяльності товариства 
у 2013 році. Зважаючи на це, у чарунках "Дата скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів" та "Дата виплати дивідендів" за результа-
тами звітного періоду проставлена дата нарахування 
та виплати дивідендів на корпоративні права держави 
за результатами фінансово-господарської діяльності 
товариства у 2013 році. Причини, чому чергові річні 
загальні збори акціонерів Товариства у 2014 році не 
відбулися: Незважаючи на те, що протягом 2014 року 
ПАТ "НТК "Електронприлад" вчасно і в повному обсязі 
двічі подавав в ФДМУ ( як органу влади, що здійснює 
управління корпоративними правами держави та акці-
онера, який володіє 91,77% акцій) матеріали щодо 
проведення загальних зборів акціонерів (листи 
вих.№520/108 від

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво “наУКово-технІЧний КомплеКС “елеКтронприлад” 
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29.01.2014р. та вих.№520/398 від 03.04.2014р.), а ФДМУ в 
свою чергу вчасно і в повному обсязі подавав відповідні 
матеріали Кабінету Міністрів України для розгляду і отри-
мання погоджених КМУ завдань на голосування представ-
никам держави у наглядовій раді Товариства, ФДМУ так і 
не отримав від КМУ цих завдань без пояснення причин. Це 
унеможливило проведення в 2014 році як засідання нагля-
дової ради з питання чергових загальних зборів акціонерів 
Товариства, так і самих чергових загальних зборів.
Б) щодо звітного періоду: Рішення про розподіл чистого 
прибутку, отриманого за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2013 році та у 2014 
році і формування фонду дивідендів, рішення про виплату 
цих дивідендів, визначення дати складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, визначення 
дати, розміру, порядку та строку виплати дивідендів були 
прийняті (визначені) у 2015 році на чергових річних загаль-
них зборах акціонерів Товариства. Оскільки дивіденди, на-
раховані на корпоративні права держави за результатами 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 
році, були нараховані і сплачені в державний бюджет Укра-
їни у 2014 році, у 2015 році за 2013 рік були нараховані 
дивіденди фізичним особам та одній юридичній особі - ак-
ціонерам Товариства. Таким чином, показник суми нарахо-
ваних дивідендів за результатами звітного періоду склада-
ється з дивідендів за 2014 рік - 1579499,99 грн. та залишку 
дивідендів за 2013 рік - 103532,78 грн.. Дата прийняття рі-
шення про виплату дивідендів - 08.06.2015р. (Протокол 
наглядової ради Товариства №3). Дата складення перелі-
ку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 
30.04.2015р. Строк виплати дивідендів - з 30.04.2015р. по 
11.10.2015р. Розмір виплати дивідендів - виплачуються всі 
належні акціонеру дивіденди. Порядок виплати дивідендів 
- - для акціонера держави Україна державна частка диві-
дендів перераховується до загального фонду Державного 
бюджету України до 01.07.2015 р. - для акціонерів-
юридичних осіб у безготівковій формі, шляхом перераху-
вання суми дивідендів на поточний рахунок юридичної 
особи за письмовою заявою юридичної особи;

 - для акціонерів-фізичних осіб - працівників ПАТ «НТК 
«Електронприлад» за схемою виплати заробітної плати та 
інших матеріальних виплат; - для акціонерів-фізичних осіб, 
які не є працівниками ПАТ «НТК «Електронприлад», готів-
кою в касі Товариства згідно з розпорядком її роботи, або 
на підставі персональної письмової заяви поштовим гро-
шовим переказом за рахунок акціонера. В кожному разі 
акціонер має надати копію довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного номера. Якщо акціонер подав заяву з 
проханням перерахувати йому дивіденди іншим шляхом, 
не передбаченим цим порядком, витрати, які додатково 
виникають при цьому, утримувати із нарахованої акціонеру 
суми дивідендів.

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

(тис. грн)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 252361 272699
Основні засоби (за залишковою вартістю) 189478 193106
Довгострокові фінансові інвестиції 9 112
Запаси 27839 19011
Сумарна дебіторська заборгованість 10110 9701
Грошові кошти та їх еквіваленти 17709 48348
Власний капітал 181827 206859
Статутний капітал 6785 6785
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8594 13709
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 70534 65840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.31 0.12
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.31 0.12

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 27139600 27139600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Лiнде Газ Україна», 05761850, вул. Киснева, буд. 1, м. Днiпропетровськ, 
Дніпропетровська, 49074, (0562) 35-15-37.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Профіт», 35985208.

5. Інформація про загальні збори
16.11.2015, позачергові. Порядок денний позачергових загальних зборів 

акціонерів:
1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та члена На-

глядової ради Товариства.
3.Обрання Голови та члена Наглядової ради Товариства.
Ініціювала проведення позачергових загальних зборів Наглядова рада 

ПАТ «Лінде Газ Україна». Питання порядку денного ухвалені, рiшення при-
йняті згідно їх проектів та оформлені протоколом загальних зборiв.

15.04.2015, чергові. Порядок денний чергових загальних зборів акціоне-
рів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління Товариства.
3.Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради Товариства.
4.Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії Товариства.
5.Затвердження річного звіту Товариства.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7.Про припинення діяльності Донецької філії ПАТ «Лінде Газ Україна».
8.Прийняття рішень про: зменшення статутного капіталу ПАТ «Лінде 

Газ Україна» та випуск акцій нової номінальної вартості.
9.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження 

його в новій редакції.
10.Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвер-

дження їх в новій редакції.
11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції щодо проведення чергових загальних зборів та переліку пи-

тань до порядку денного були внесені Наглядовою радою ПАТ «Лінде Газ 
Україна». Питання порядку денного ухвалені, рiшення прийняті згідно їх 
проектів (крім питання 8 порядку денного: Прийняття рішень про: зменшен-
ня статутного капіталу ПАТ «Лінде Газ Україна» та випуск акцій нової номі-
нальної вартості) та оформлені протоколом загальних зборiв.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 1830052 1285912
Основні засоби (за залишковою вартістю) 267263 293759
Довгострокові фінансові інвестиції 0 12
Запаси 28504 17444
Сумарна дебіторська заборгованість 336464 182842
Грошові кошти та їх еквіваленти 14553 20805
Власний капітал -154272 167024
Статутний капітал 433574 433574
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -595542 -274247
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1900638 770135
Поточні зобов'язання і забезпечення 83686 348753
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,2594 -0,1146

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

-0,2594 -0,1146

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1238781604 1238781604

Протягом звітного періоду цінні папери власних випусків не викупа-
лись.

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво «лIнде ГаЗ УКраїна»
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1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акці-
онерне товариство «ПАКЕТ», 02970346, вул. Червоноармій-
ська 29/31, м. Київ, Печерський, 01004, (044) 289-48-98

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: 02970346.infosite.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«паКет»

річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «СтройавтоСервиС»; 00910593; 65085, 
Одеська область, Малиновський, м. Одеса, вул. Моторна, буд. 4;  
(048) 740-27-51.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016 р.

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

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

5. Інформація про загальні збори. Заповнюють емітенти - акціонерні то-
вариства

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
основні показники 

фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємни-
цтва (тис. грн.) 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  54702.5  54647.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)  3621.5  3666.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  6092.7  6022.0
Сумарна дебіторська заборгованість  1036.2  996.0
Грошові кошти та їх еквіваленти  5.1  16.0
Власний капітал  -391.8  -408.0
Статутний капітал  370.0  370.0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -761.8  -778.0

Довгострокові зобов'язання і забеспечення  41139.0  41090.0
Поточні зобов'язання і забеспечення  13955.3  13965.0
Чистий прибуток (збиток)  16.2  279.0

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Трансмагістраль»; 31630408; 01133, м. Київ, 
вул.  Кутузова,18/7, офіс 212, телефон (044) 286-00-71 (72,73).

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 22 квітня 2016 року.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «РІАЛ АУДИТ», код ЄДРПОУ 
38013592.

5. Інформація про загальні збори 
1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря річних загальних 

зборів ПАТ «СК «Трансмагістраль».
2. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «СК «Трансмагістраль» за 

2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «СК «Трансмагістраль» за 2014 

рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «СК «Трансмагі-

страль» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СК «Трансмагі-

страль» за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «СК «Трансмагістраль» за 

2014  рік.
7. Затвердження основних напрямків та планів діяльності ПАТ «СК 

«Трансмагістраль» на 2015 рік.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това-

риства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. 

Всі питання винесені на порядок денний затверджено. 
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за результатами діяльності 

Товариства 2014 року не нараховувалися та не виплачувалися так як рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалося.

II.основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 10879 12061
Основні засоби (за залишковою вартістю) 29  33
Довгострокові фінансові інвестиції 328  1436
Запаси 1  2
Сумарна дебіторська заборгованість 2538  3208
Грошові кошти та їх еквіваленти 7983  7382
Власний капітал 7139  8120
Статутний капітал 7000  7000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(1099)  (118)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3594 3784 
Поточні зобов'язання і забезпечення 147 166 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(1,40)  (0,68)

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

(1,40)  (0,68)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  700000  700000
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

 -  -

у відсотках від статутно-
го капіталу

 -  -

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

 -  -

Генеральний директор  василенко С.а.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя «транСмаГІСтралЬ»

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Монтажсервiс», 02132444, вул.Курсантська,24, м.Днiпро пет ров-

ськ, д/в, Дніпропетровська, 49051, /0562/ 33-34-68.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.montag.dp.ua

приватне аКцIонерне товариСтво 
«монтаЖСервIС»
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річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «перШотравенСЬКий Завод 
елеКтротехнIЧноГо фарфорУ», код за ЄДРПОУ 
05756926, місцезнаходження 12746, Житомирська обл., Баранiвський ра-
йон, смт. Першотравенськ, вул. Комсомольська, буд.1, міжміський код та 
телефон емітента 04144 61235.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 20 квітня 2016 року.

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

4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінан-
сової звітності, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896.

5. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачерго-
ві загальнi збори акціонерів не скликались i не проводились в зв'язку з 
відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання.

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

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

ємства (тис. грн.)
найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  14762  14492
Основні засоби (за залишковою вартістю)  3033  4004
Довгострокові фінансові інвестиції  151  151
Запаси  5233  5088
Сумарна дебіторська заборгованість  3505  3810
Грошові кошти та їх еквіваленти  158  71
Власний капітал  4502  5457
Статутний капітал  3500  3500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -4096  -3141
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  28
Поточні зобов'язання і забезпечення  10260  9007
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

 -0.068214  -0.045785

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

 -0.068214  -0.045785

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  14000000  14000000
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- --

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

-- --

Голова правлiння ____________ Башинський андрiй Георгiйович

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «Чинар». 2.Код за ЄДРПОУ 13581814. 3.Місцезна-
ходження 10020 м. Житомир Максютова, буд.14. 4. Міжміський код, телефон 
та факс 0412 253716 253716. 5.Електронна поштова адреса chіnar@emzvіt.
com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.chіnar.ho.ua. 7.Вид особливої ін-
формації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 21.04.2016 р. 

(Протокол №1 вiд 21.04.2016 р.) припинено повноваження:
- голови Наглядової ради Гордасевич Альбіни Владиленівни, яка воло-

діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 18.48717 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови 
Наглядової ради перебувала з 23.04.2013 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Байрамова Елчина Октай огли, який володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 76.02814 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена На-
глядової ради перебував з 23.04.2013 р. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Калінчук Світлани Петрівни, яка володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.02661 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена На-
глядової ради перебувала з 23.04.2013 р. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття своїх паспортних даних.

Гордасевич Альбіна Владиленівна обрана 21.04.2016 р. членом Наглядової 
ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
21.04.2016 р.) та обрана 21.04.2016 р. головою Наглядової ради Товариства за 
рішенням Наглядової ради (Протокол №4 від 21.04.2016 р.) строком на 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 18.48717 %. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, 
які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: менеджер зі збуту. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 21.04.2016 р.) 
строком на 3 роки обрано 21.04.2016 р. членами Наглядової ради Товариства:

- Байрамова Елчина Октай огли. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 76.02814 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протя-
гом останніх 5 років: директор. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних;

- Калінчук Світлану Петрівну. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.02661 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протя-
гом останніх 5 років: касир, приватний підприємець. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Директор Блажко Світлана Антонів-
на 21 квітня 2016 року.

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

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «Житомир-
СЬКий Завод «ШляхIндУСтрIя», код за ЄДРПОУ 
03443726, місцезнаходження 10031 м. Житомир, вул. Б. Хмельницького, 
буд.42, міжміський код та телефон емітента 0412 510844. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 20 квітня 2016 року. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію www.shliahindustriya.ho.ua. 
4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896. 5. Інформація про загальні збори. 
Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 24.04.2015 р. Перелік пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної 
комiсiї. 2.Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань 
порядку проведення загальних зборiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту правлiння, звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї То-
вариства. 4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 5.Розподiл 
(покриття) збиткiв Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 
роцi. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного 
зборів, відсутні. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, 
що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 
6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього ро-
ків рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  916  1027
Основні засоби (за залишковою вартістю)  545  819
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  32  34
Сумарна дебіторська заборгованість  337  163
Грошові кошти та їх еквіваленти  2  11
Власний капітал  819  892
Статутний капітал  629  629
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -199  -126
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  97  135
Чистий прибуток збиток на одну просту акцію (грн.)  -0.0290014  -0.0333715
Скоригований чистий збиток на одну просту 
акцію (грн.) 

 -0.0290014  -0.0333715

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2517120  2517120
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Голова правлiння ____________ Черпiцький олег Зенович
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»,
00121146
01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 27 
044-499-65-55 

2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інфор-
мації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі 
даних Комісії

20.04.2016

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

http://www.utem-group.com/about/information_for_
investors/index.php

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

ТОВ «Iнтелект — сервiс», 30489017

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

АТ «ПТЕМ» у звітному 2015 році проводило збори 
акціонерів, а саме вид загальних зборів: чергові, дата 
проведення: 17.04.2015 р., кворум зборів: 98.98%.
На загальних зборах акцiонерiв розглядались 
наступнi питання: 
1. Рiчний звiт АТ «ПТЕМ» за пiдсумками 
дiяльностi у 2014 роцi та його затвердження.
2. Звiт правлiння АТ «ПТЕМ» за 2014 рiк та його 
затвердження.
3. Звiт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2014 рiк та 
його затвердження.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї, затвердження висновкiв 
ревiзiйної комiсiї та рiчного бухгалтерського ба-
лансу АТ «ПТЕМ» за пiдсумком 2014 року.
5. Розподiл чистого прибутку АТ «ПТЕМ» та за-
твердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2014 рiк.
6. Затвердження рiшення наглядової ради 
АТ  «ПТЕМ», щодо внесення змiн до контрактiв з 
членами органiв управлiння Товариством.
7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi 
АТ  «ПТЕМ» на 2015 рiк.
З цих питань прийнятi наступнi рiшення: 
1. Затвердити «Рiчний звiт АТ «ПТЕМ» за 
пiдсумками дiяльностi у 2014 роцi». 
2. Затвердити звiт правлiння АТ «ПТЕМ» по 
пiдсумкам дiяльностi за 2014 рiк.
3. Затвердити «Звiт наглядової ради АТ «ПТЕМ» 
за 2014 рiк».
4 Затвердити: «Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 
АТ «ПТЕМ» за 2014 рiк; Бухгалтерський баланс 
АТ «ПТЕМ» станом на 31.12.2014 р. в сумi 
414  078 тис. грн. 
5. Затвердити запропонований розподiл чистого 
прибутку АТ «ПТЕМ» за 2014 рiк: Чистий прибуток 
отриманий за пiдсумками дiяльностi АТ «ПТЕМ» в 
2014 роцi в сумi — 20 947 тис. грн., пропонується 
використати наступним чином: виплату дивiдендiв — 
4 067 072 грн.; спрямувати до нерозподiленого при-
бутку — 16 879 928 грн. Дивiденди виплатити почи-
наючи з 17 травня 2015 року.

6. Затвердити рiшення наглядової ради 
АТ «ПТЕМ», щодо внесення змiн до пункту  
3.1. контрактiв голови та членiв наглядової ради: 
Коваль В.М., Антонщук М.К., Голодинець В.М., Ру-
денко М.Г., Снiгур О.М. Вказанi змiни до контрактiв 
оформляються як додатки до контрактiв, вступа-
ють в силу 1.01.2015 року та доручити Головi i се-
кретарю зборiв пiдписати додатки до контрактiв.
7. Затвердити «Основнi напрямки дiяльностi 
АТ  «ПТЕМ» на 2015 рiк».
Осiб, якi б подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного не було.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 4067072 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 4.00 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 3629112.21 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

18.05.2015

Дата виплати дивідендів 17.05.2015
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 

17.04.2015, дата складання перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв 18.05.2015. 
Дата та строк виплати: з 17.05.2015 протягом 
п'яти мiсяцiв. Розмiр дивідендів: 4,00  грн. на 
одну акцiю. Порядок виплати: поштовим пере-
казом, на особистi банкiвськi рахунки.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 499 556 414 078
Основні засоби (за залишковою вартістю) 247 627 249 044
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39 103 12 686
Сумарна дебіторська заборгованість 185 468 97 297
Грошові кошти та їх еквіваленти 15915 26 961
Власний капітал 308 368 314 460
Статутний капітал 5084 5084
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 171 324 173 965
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 30447 31 772
Поточні зобов’язання і забезпечення 160741 66 622
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.58 21.27
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.58 21.27

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1015636 984830
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Голова правління  а.в. Стальний

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «пIвдентеплоенерГомонтаЖ»

повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне товари-
Ство «одеСЬКий Завод радIалЬно-СвердлилЬних верСтатIв» 

2. Код за ЄДРПОУ 05748890
3. Місцезнаходження 65005, одеська обл., м. одеса, вул.Бугаїв-

ська, 21 
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 7965153
5. Електронна поштова адреса 05748890@pjsc.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.ozrsv.pjsc.od.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ рі-
шення про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
протоколом загальних зборів акціонерів пат «оЗрСв» від 

20.04.2016 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
емітента, зокрема:

- припинено повноваження члена наглядової ради Озанян Галуста Ваге-

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво
«одеСЬКий Завод радIалЬно-СвердлилЬних верСтатIв»
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наковича, паспорт серія КЕ № 809443, виданий Київським РВ УМВС України 
в Одеськiй обл. 24.09.1997 р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа 
перебувала на посаді з 20.04.2011 року (продовжено термін повноважень 
16.04.2014 р), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, частка у статутному капіталі Товариства 3.1994% (1 137 738 грн.)

- припинено повноваження члена наглядової ради Власюк Олександра 
Леонiдовича ,паспорт серія КЕ № 179994, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеської обл. 29.04.1996 р., у зв’язку з переобранням. Поса-
дова особа перебувала на посаді з 20.04.2011 року (продовжено термін повно-
важень 16.04.2014 р), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.0089% ( 3 150 грн.)

- припинено повноваження члена наглядової ради Ланової Юлiї 
Вiталiївни, паспорт серія КК № 411112, виданий Київським РВ УМВС України 
в Одеськiй обл. 22.12.1999 р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа 
перебувала на посаді з 20.04.2011 року (продовжено термін повноважень 
16.04.2014 р), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, частка у статутному капіталі Товариства 0% (0 грн.)

- припинено повноваження члена наглядової ради Красножон Анатолiя 
Дмитровича, паспорт серія КК № 492728, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеської обл. 19.07.2000 р., у зв’язку з переобранням. По-
садова особа перебувала на посаді з 20.04.2011 року (продовжено термін 
повноважень 16.04.2014 р), непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 1.3826% 
(491 652 грн.)

- припинено повноваження члена наглядової ради Добрянського Бориса 
Васильовича, паспорт серія КЕ № 848693, виданий Малиновським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеськiй обл. 24.11.1999 р., у зв’язку з переобранням. По-
садова особа перебувала на посаді з 20.04.2011 року (продовжено термін 
повноважень 16.04.2014 р), непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.0904% 
(321 300 грн.)

- припинено повноваження члена наглядової ради Локайчука Валерiя 
Федоровича, паспорт серія КМ № 851089, виданий Приморським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеськiй обл. 23.08.2013 р, у зв’язку з переобранням. По-
садова особа перебувала на посаді з 20.04.2011 року (продовжено термін 
повноважень 16.04.2014 р), непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 8.8866% 
(3 160 200 грн.)

- припинено повноваження члена наглядової ради Чубiнiдзе Йосипа 
Апполоновича,паспорт серія КЕ № 083940, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеської обл. 10.11.1995 р., у зв’язку з переобранням. По-
садова особа перебувала на посаді з 20.04.2011 року (продовжено термін 
повноважень 16.04.2014 р), непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.023% (8 190 грн.)

- обрано на посаду члена наглядової ради Озанян Галуста Вагенакови-
ча, паспорт серія КЕ № 809443, виданий Київським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 24.09.1997 р. Посадова особа призначена до дати наступних 
чергових загальних зборів акціонерів, протягом останніх п'яти років своєї 
діяльності обіймала посаду- Головний iнженер проекту ВАТ «ОЗРСВ», не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 3.1994% (1 137 738 грн.)

- обрано на посаду члена наглядової ради Власюк Олександра 
Леонiдовича ,паспорт серія КЕ № 179994, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ 

УМВС України в Одеської обл. 29.04.1996 р. Посадова особа призначена до 
дати наступних чергових загальних зборів акціонерів, протягом останніх 
п'яти років своєї діяльності обіймала посаду- Директор ДП «Котельня», не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 0.0089% (3 150 грн.)

- обрано на посаду члена наглядової ради Ланову Юлiю Вiталiївну, пас-
порт серія КК № 411112, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй 
областi 22.12.1999 р. Посадова особа призначена до дати наступних черго-
вих загальних зборів акціонерів, протягом останніх п'яти років своєї діяль-
ності обіймала посаду- начальник вiддiлу РВ ФДМУ по Одеськiй обл, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у 
статутному капіталі Товариства 0% (0 грн.)

- обрано на посаду члена наглядової ради Красножон Анатолiя Дмитро-
вича, паспорт серія КК № 492728, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС 
України в Одеської обл. 19.07.2000 р. Посадова особа призначена до дати 
наступних чергових загальних зборів акціонерів, протягом останніх п'яти ро-
ків своєї діяльності обіймала посаду- начальник вiддiлу ВАТ «ОЗРСВ», не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 1.3826% (491 652 грн.)

- обрано на посаду члена наглядової ради Добрянського Бориса Васи-
льовича, паспорт серія КЕ № 848693, виданий Малиновським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеськiй обл. 24.11.1999 р. Посадова особа призначена до 
дати наступних чергових загальних зборів акціонерів, протягом останніх 
п'яти років своєї діяльності обіймала посаду- заступник начальника цеху 
ВАТ «ОЗРСВ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, частка у статутному капіталі Товариства 0.0904% (321 300 грн.)

- обрано на посаду члена наглядової ради Локайчука Валерiя Федоро-
вича, паспорт серія КМ № 851089, виданий Приморським РВ ОМУ УМВС 
України в Одеськiй обл. 23.08.2013 р. Посадова особа призначена до дати 
наступних чергових загальних зборів акціонерів, протягом останніх п'яти ро-
ків своєї діяльності обіймала посаду- президент ПФ «Коммерсанть», непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статут-
ному капіталі Товариства 8.8866% ((3 160 200 грн.)

- обрано на посаду члена наглядової ради Чубiнiдзе Йосипа 
Апполоновича,паспорт серія КЕ № 083940, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеської обл. 10.11.1995 р. Посадова особа призначена до 
дати наступних чергових загальних зборів акціонерів, протягом останніх 
п'яти років своєї діяльності обіймала посаду- старший майстер 
ВАТ «ОЗРСВ»», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, частка у статутному капіталі Товариства 0.023% (8 190 грн.)

протоколом засідання наглядової ради пат « оЗрСв » від 
20.04.2016 року

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Власюк Олександра 
Леонiдовича ,паспорт серія КЕ № 179994, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеської обл. 29.04.1996 р. Посадова особа призначена до 
дати наступних чергових загальних зборів акціонерів.

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

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

Голова правління _________ 
М.П. (підпис)

в.Г. Заремба 
(ініціали та прізвище керівника) 

21.04.2016

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «треСт «КиївмІСЬКБУд — 3» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04012678
1.3. Місцезнаходження емітента: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5
1.4. Міжміський код, телефон (044) 453-03-85 та факс емітента: 

(044) 453-03-80
1.5. Електронна поштова адреса: trofimova@kmb3.kiev.ua 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.kmb3.com.ua

ІІ. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії: 20.04.2016 р.
2.2. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kmb3.com.ua: 

20.04.2016 р.
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
припинено повноваЖення:
- У зв'язку з рішенням Наглядової ради від 19 квітня 2016 року (протокол 

№25 від 19.04.2016р.) припинено повноваження олефіра миколи андрі-
йовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 
займав посаду Голови Правління. Підстава — згідно поданої заяви за влас-
ним бажанням (звільнення в зв’язку з виходом на пенсію). Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента, що становить 49,1273% від статутного капі-
талу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 

28.03.2014 року до 19.04. 2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям 
такого рішення Наглядовою радою. 

- У зв'язку з рішенням Наглядової ради від 19 квітня 2016 року (протокол 
№25 від 19.04.2016р.) припинено повноваження тимошенка олександра ми-
колайовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 
займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та, що становить 0,4225% від статутного капіталу Товариства. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 23.01.2014 року до 19.04.2016 року. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повно-
важення у зв'язку з прийняттям такого рішення Наглядовою радою. На посаду 
Члена правління замість звільненої особи нікого не призначено (не обрано).

оБрано:
- У зв'язку з рішенням Наглядової ради від 19 квітня 2016 року (протокол 

№25 від 19.04.2016р.) обрано з 20 квітня 2016 року на посаду Голови Правлін-
ня тимошенка олександра миколайовича (Особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, 
що становить 0,4225% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Освіта: вища. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови Правління з 
виробничих питань ПАТ «Трест «Київміськбуд-3», Начальник спеціалізованого 
будівельного управління №31 ПАТ «Трест «Київміськбуд-3». 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.

Голова правління пат «трест «Київміськбуд-3»    о.м. тимошенко



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 22 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

60

рІЧна ІнформацІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцІонерне 
товариСтво «центр 
Корпоративних рІ-
ШенЬ», 32552970, 01013, м. Київ, 
вул. Промислова, 4 (044) 253-00-27

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

20.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

www.solutions.org.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«пентопак»

Річна інформація емітента  
ПрАТ «ПентоПак» за 2015 рік

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

Приватне акціонерне товариство 
«ПентоПак», 
код за ЄДРПОУ 20620489,
Місцезнаходження: 08300, 
Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Броварська, буд.5,
тел.: (044) 351 69 73

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

20 квітня 2016 року

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

www.pentopak.com 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВТО-
ТРАНС»

2. Код за ЄДРПОУ 22479374
3. Місцезнаходження 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 720-75-34 (048) 776-24-56
5. Електронна поштова адреса OAT@avodessa.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.avtovokzal.od.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Наказом ПАТ «Одесавтотранс» вiд 18.04.2016 р. №58-к призначено з 

19.04.2016 р. на посаду головного бухгалтера В’язнiкову Олену Василiвну, 
паспорт серiї МЕ номер 501412, виданий Любашiвським РВ УМВС України 
в Одеськiй обл. 22.09.2004 р. Посадова особа призначена безстроково, 
протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади головного 
бухгалтера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства.

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

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

2. Найменування посади Сардарян хачатур Суренович
в.о. директора (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2016
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «одеСавтотранС»

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

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 

товариство «Рекламний 
комбiнат»

2. Код за ЄДРПОУ 14232168
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, 

вул. Щорса, 53
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 65-13-45 65-13-45
5. Електронна поштова адреса reklam@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://reklam.athost.info/

7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу ІІІ або інфор-
мації про іпотечні цінні папери, серти-
фікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів, затвердже-
ного рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 
№ 2826:

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 18.04.2016 

№ 25) припинено повноваження члена Наглядової ради Глаголєва 
Павла Олександровича на пiдставi ЗУ «Про акцiонернi товариства». 
Вiн перебував на цiй посадi з 03.04.2014, не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,00008% акцiй емiтента. 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 18.04.2016 
№ 25) припинено повноваження члена Наглядової ради Миленької Те-
тяни Валентинiвни на пiдставi ЗУ «Про акцiонернi товариства». Вона 
перебувала на цiй посадi з 03.04.2014, не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,00004% акцiй емiтента. 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 18.04.2016 
№ 25) обрано голову Наглядової ради Миленьку Тетяну Валентинiвну 
в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 
0,00004% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних осо-
бою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 
ПАТ «Рекламний комбiнат», начальник переробки паперу.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 18.04.2016 
№ 25) обрано члена Наглядової ради Бабенко Iрину Сергiївну в зв’язку 
з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями 
емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. По-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 2013-2014рр.- 
Компанiя «АЛД-Трейд», офiс-менеджер, з 2015 — ПАТ «Рекламний 
комбiнат», касир.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 18.04.2016 
№ 25) обрано члена Наглядової ради Пугач Марiю Василiвну в зв’язку 
з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 56,7928% 
акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не нада-
но. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: пенсiонер.

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

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

2. Найменування посади: директор Стрижак тетяна валентинiвна 
19.04.2016

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво
«реКламний КомБIнат»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВИНПРОМ»
2. Код за ЄДРПОУ 
00412027
3. Місцезнаходження 
65044 м.Одеса Французький бульвар, будинок 10
4. Міжміський код, телефон та факс 
(048) 7221774 (048) 7221774
5. Електронна поштова адреса 
ovp@fbulvar.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.00412027.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
19.04.2016 р., протокол №1.

Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього 
складу Наглядової ради у зв’язку із закінченням терміну повноважень.

Гулієв Рубен Вартанович (особа не надала згоду на розкриття паспорт-
них даних ) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,57%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 24,57%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 

Наглядової ради ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 16 123 086 простих 

іменних акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р., протокол №1.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього 

складу Наглядової ради, у зв’язку із закінченням терміну повноважень.
Кокідько Лариса Миколаївна (особа не надала згоду на розкриття пас-

портних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,6269%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,627%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний 

спеціаліст з інтелектуальної власності ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 411 312 акцій.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 19.04.2016 р., протокол №1.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закін-

чення терміну повноважень.
Посадова особа Мармерштейн Руслан Олександрович (особа не нада-

ла згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Нагля-
дової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,5782%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,578%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р., протокол №1.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього 

складу Наглядової ради, у зв’язку із закінченням терміну повноважень.
Пономаренко Іван Іванович (особа не надала згоду на розкриття пас-

портних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,514%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,514%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Директор 

технічний ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 650 116 простих 

іменних акцій.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 19.04.2016 р., протокол №1.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закін-

чення терміну повноважень.
Посадова особа Січкаренко Любов Дмитрівна (особа не надала згоду на 

розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,18%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,18%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р., протокол №1.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього 

складу Наглядової ради, у зв’язку із закінченням терміну повноважень.
Гулієв Роберт Рубенович (особа не надала згоду на розкриття паспорт-

них даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Прези-

дент ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 проста іменна акція.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

19.04.2016 р., протокол №1.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього 

складу Наглядової ради, у зв’язку із закінченням терміну повноважень.
Гулієв Карен Тігранович (особа не надала згоду на розкриття паспортних 

даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,2013%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5,2013%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: економіст 

фінансового відділу ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3 412 805 простих 

іменних акцій.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Товариства 

19.04.2016 р., протокол №105.
Звільнення посадової особи виконано на підставі обрання в члени На-

глядової ради Товариства.
Посадова особа Гулієв Роберт Рубенович (особа не надала згоду на роз-

криття паспортних даних), яка займала посаду Член Дирекції, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Товариства 

19.04.2016 р., протокол №105
Звільнення посадової особи виконано на підставі обрання членом На-

глядової ради Товариства.
Посадова особа Гулієв Карен Тігранович (особа не надала згоду на роз-

криття паспортгих даних), яка займала посаду Член Дирекції, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,2013%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5,2013%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 

19.04.2016 р., протокол №105.
Призначення посадової особи виконано на підставі звільнення двох чле-

нів Дирекції, у зв’язку з їх обранням в члени Наглядової ради Товариства.
Посадова особа Кучухідзе Зураб (особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних), призначена на посаду член Дирекції.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник 

цеху виноробства №2 ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», Голова Правління 
ПАТ «ЮЖНИЙ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 

19.04.2016 р., протокол №105.
Призначення посадової особи виконано на підставі звільнення двох чле-

нів Дирекції, у зв’язку з їх обранням в члени Наглядової ради Товариства.
Посадова особа Комарова Юлія Дмитрівна (особа не надала згоду на 

розкриття паспортних даних ), призначена на посаду член Дирекції.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник 

Виконавчого директора з стратегичного розвитку ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ».

приватне аКцІонерне товариСтво «одеСавинпром»
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Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
III. підпис 

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

2.
Генеральний директор Гулієв Ш.р.

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

(дата) 

дерЖавне пIдприЄмСтво 
«одеСЬКа ЗалIЗниця»

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

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

Державне пiдприємство 
«Одеська залiзниця», 01071315, 
65012, м. Одеса, 
вул. Пантелеймонiвська, буд.19, 
(048) 727-42-50,

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

22.04.2016

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

odz.gov.ua

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

ТОВ «Аудиторська фiрма 
«Актив», 32635145

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 85191 16054466
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 12113659
Довгострокові фінансові інвестиції 0 8392
Запаси 0 623282
Сумарна дебіторська заборгованість 43331 48882
Грошові кошти та їх еквіваленти 41860 70940
Власний капітал 22907 11240904
Статутний капітал 0 2562459
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22907 3152675
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 2907849
Поточні зобов’язання і забезпечення 62284 1905713

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 «Київська 
Русь»

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

оф.703
4. Міжміський код, телефон,
факс

044 244-04-14; 044 244-04-14

5. Електронна поштова адреса krus@krus.kiev.ua

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

www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації зміна власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення
На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів, який 

отриманий товариством 20.04.2016року, надаємо наступну інформацію: 
фізична особа Кулак Олександр Григорович пакет був 61037простих імен-
них акцій(9,333% голосуючих акцій) збільшився 248288 простих іменних 
акцій(40,000% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів, який 
отриманий товариством 20.04.2016року, надаємо наступну інформацію: 
фізична особа Шостаковський Микола Леонідович пакет був 0 простих 
іменних акцій(0% голосуючих акцій) збільшився 67247 простих іменних 
акцій(10,833% голосуючих акцій).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів, який 
отриманий товариством 20.04.2016року, надаємо наступну інформацію: 
фізична особа Братко Віктор Іванович пакет був 254498 простих іменних 
акцій(41,0005% голосуючих акцій) зменшився 0 простих іменних акцій(0% 
голосуючих акцій).

ІІІ. підпис
Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Іванов Олександр Сергійо-

вич, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством. 

Голова правління  Іванов о.С.
М.П.                             21.04.2016р.

приватне аКцIонерне товариСтво «Страхова КомпанIя «КиївСЬКа рУСЬ»

повідомлення про виникнення особливої інформації

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КиївСЬКе аГентСтво повІтряних 

СполУЧенЬ «Кий авIа» 01130578
01054, місто Київ, вулиця дмитрівська, 1, тел. 8 (044) 27952598, 

(044) 2796533; veretelnikova@kiyavia.com; Сторінка в мережі Інтернет, 
для додаткового розкриття інформації: http://www.kiyavia.com/

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВIА» яке відбулось  
20 квітня 2016 року було прийнято (протокол №25) рішення про припинен-
ня повноважень членів ревізійної комісії товариства у повному складі в 
зв’язку з закінченням терміну (3 роки) а саме: Голови ревiзiйної комісії Мо-
розенко Марiї Iванiвни (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у від-
сотках) 0.0565); Члена ревiзiйної комісії Єршової Олени Ярославiвни (Роз-
мір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0.3509); Члена 
ревізійної комісії Ляпуновой Янiни Петрiвни (Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках) 0.0526). Посадові особи емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Також на загальних зборах були обранні члени ревізійної комісії, термі-
ном на три роки (протокол №25):

1. Голова ревiзiйної комісії Морозенко Марiя Iванiвна (Розмір частки в ста-
тутному капіталі емітента (у відсотках) 0.0565), інформація про стаж роботи 
протягом останніх п’яти років — ПАТ «КИЙ АВІА» начальник відділу управління 
персоналом; начальник відділу аудиту, контролю ті управління змінами. 2. Чле-
на ревiзiйної комісії Єршова Олена Ярославiвна (Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках) 0.3509), інформація про стаж роботи протягом 
останніх п’яти років — ПАТ «КИЙ АВІА» заступник начальника відділу аудиту і 
контроллінгу; заступник начальника відділу аудиту, контролю та управління 
змінами. 3. Колесник Володимир Олександрович (Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках) 0,1104), інформація про стаж роботи протягом 
останніх п’яти років — ПАТ «КИЙ АВІА» аналітик по доходам відділу аудиту і 
контроллінгу, спеціаліст відділу аудиту, контролю ті управління змінами.

Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не мають. Фізичні особи не надали згоди на розкриття пас-
портних даних.

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

Генеральний директор 20.04.2016р. Савюк Сергій володимирович
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Куп’янський молочноконсервний 
комбiнат»

2. Код за ЄДРПОУ 00418142
3. Місцезнаходження 63702, Харкiвська обл., м. Куп’янськ, 

вулиця Ломоносова, будинок 26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+ 380(5742)5-31-16
БЕСПЛАТНО + 380(5742)5-31-16  
+ 380(5742)5-13-59 
БЕСПЛАТНО + 380(5742)5-13-59

5. Електронна поштова адреса andrey.belotserkovsky@kmk.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Флоринська Наталiя Олександрiвна — член Наглядової Ради 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. вiдкликано (достроково припи-
нено повноваження) Флоринської Наталiї Олександрiвни з посади члена 
Наглядової Ради; 

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року; 
Iнформацiя про посадову особу: Флоринська Наталiя Олександрiвна — 

не надала згоду на розкриття паспортних даних;
Посада, з якої звiльнена особа — член Наглядової Ради;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,127432 %;
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi члена На-

глядової Ради Товариства — 3 роки;
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.
Потапова Iрина Петрiвна — член Наглядової Ради 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. вiдкликано (достроково припи-
нено повноваження) Потапової Iрини Петрiвни з посади з посади члена На-
глядової Ради; 

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Потапова Iрина Петрiвна — не надала 

згоду на розкриття паспортних даних;
Посада, з якої звiльнена особа — член Наглядової Ради Товариства.;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,003382 %;
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi члена На-

глядової Ради Товариства — 3 роки;
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.
Масляк Iгор Валентинович — Голова Наглядової Ради 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. вiдкликано (достроково припи-
нено повноваження) Масляк Iгора Валентиновича з посади Голови Нагля-
дової Ради. 

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Масляк Iгор Валентинович — не надав 

згоду на розкриття паспортних даних;
Посада, з якої звiльнена особа — голова Наглядової Ради;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: часткою в Статут-

ному капiталi не володiє;
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi Голови На-

глядової Ради Товариства — 3 роки;
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.
Кизим Тетяна Вiкторiвна — член Наглядової Ради 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. вiдкликано (достроково припи-
нено повноваження) Кизим Тетяну Вiкторiвну з посади члена Наглядової 
Ради;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Кизим Тетяна Вiкторiвна — не надала 

згоду на розкриття паспортних даних;
Посада, з якої звiльнена особа — член Наглядової Ради;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: часткою в Статут-

ному капiталi не володiє;
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi члена На-

глядової Ради Товариства — 3 роки;

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.

Фатихова Ала Iванiвна — Голова Ревiзiйної комiсiї 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. вiдкликано (достроково припи-
нено повноваження) Фатихової Али Iванiвни з посади голови Ревiзiйної 
комiсiї;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Фатихова Ала Iванiвна — не надала 

згоду на розкриття паспортних даних;
Посада, з якої звiльнена особа — голова Ревiзiйної комiсiї;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,000971 %; 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi голови 

Ревiзiйної комiсiї Товариства — 3 роки;
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.
Огуревич Ольга Вiкторiвна — член Ревiзiйної комiсiї 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. вiдкликано (достроково припи-
нено повноваження) Огуревич Ольги Вiкторiвни з посади члена Ревiзiйної 
комiсiї;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Огуревич Ольга Вiкторiвна — не нада-

ла згоду на розкриття паспортних даних;
Посада, з якої звiльнена особа — член Ревiзiйної комiсiї;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: часткою в Статут-

ному капiталi не володiє; 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi голови 

Ревiзiйної комiсiї Товариства — 3 роки;
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.
Стецишин Михайло Iванович — член Ревiзiйної комiсiї 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. вiдкликано (достроково припи-
нено повноваження) Стецишина Михайла Iвановича з посади члена 
Ревiзiйної комiсiї;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Стецишин Михайло Iванович — не на-

дав згоду на розкриття паспортних даних;
Посада, з якої звiльнена особа — член Ревiзiйної комiсiї;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: часткою в Статут-

ному капiталi не володiє; 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi голови 

Ревiзiйної комiсiї Товариства — 3 роки;
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.
Флоринська Наталiя Олександрiвна — член Наглядової Ради 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. обрано Флоринську Наталiю 
Олександрiвну на посаду члена Наглядової Ради;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Флоринська Наталiя Олександрiвна — 

не надала згоду на розкриття паспортних даних;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,127432 %;
Cтрок, на який призначено особу — 3 роки.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має. 
Потапова Iрина Петрiвна — член Наглядової Ради 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. обрано Потапову Iрину Петрiвну 
на посаду члена Наглядової Ради;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Потапова Iрина Петрiвна — не надала 

згоду на розкриття паспортних даних;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,003382 %;
Cтрок, на який призначено особу — 3 роки.;
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 

злочини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не 
має.

Масляк Iгор Валентинович — член Наглядової Ради 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. обрано Масляка Iгора Вален-
тиновича на посаду члена Наглядової Ради;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Масляк Iгор Валентинович — не надав 

згоду на розкриття паспортних даних;
Cтрок, на який призначено особу — 3 роки;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: часткою в Статут-

ному капiталi не володiє;

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КУп’янСЬКий молоЧноКонСервний КомБIнат»
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Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.

Кизим Тетяна Вiкторiвна — член Наглядової Ради 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. обрано Кизим Тетяну Вiкторiвну 
на посаду члена Наглядової Ради;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Кизим Тетяна Вiкторiвна — не надала 

згоду на розкриття паспортних даних;
Cтрок, на який призначено особу — 3 роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: часткою в Статут-

ному капiталi не володiє;
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.
Фатихова Ала Iванiвна — член Ревiзiйної комiсiї
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. обрано Фатихову Алу Iванiвну 
на посаду члена Ревiзiйної комiсiї;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Фатихова Ала Iванiвна — не надала 

згоду на розкриття паспортних даних;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,000971 %; 
Cтрок, на який призначено особу — 3 роки.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має
Огуревич Ольга Вiкторiвна — член Ревiзiйної комiсiї 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. обрано Огуревич Ольгу 
Вiкторiвну на посаду члена Ревiзiйної комiсiї;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Огуревич Ольга Вiкторiвна — не нада-

ла згоду на розкриття паспортних даних;
Cтрок, на який призначено особу — 3 роки.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: часткою в Статут-

ному капiталi не володiє; 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.
Стецишин Михайло Iванович — член Ревiзiйної комiсiї 
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18.04.2016р. обрано Стецишина Михайла 
Iвановича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї;

Пiдстава: Протокол №28 вiд 18 квiтня 2016 року;
Iнформацiя про посадову особу: Стецишин Михайло Iванович — не на-

дав згоду на розкриття паспортних даних;
Cтрок, на який призначено особу — 3 роки;
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: часткою в Статут-

ному капiталi не володiє; 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-

чини у сферi господарської, службової дiяльностi посадова особа не має.
III. підпис

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

2. Найменування посади радченко олександр олексан-
дрович

Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.04.2016

(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, Московський проспект, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації pinbank.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Полонську Елiну Генрiхiвну звiльнено з посади заступника Голови 

Правлiння, члена Правлiння за угодою сторiн, вiдповiдно до п.1 ст.36 

КЗпП України згiдно рiшення Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (протокол № 74 вiд 19.04.2016р.). Особа пере-
бувала на посадi 9 рокiв. Згоду на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Полонська Е.Г. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» не володiє. Замiсть Полонської Е.Г. на посаду заступника Голови 
Правлiння, члена Правлiння нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади   Колесник Iрина вiкторiвна
Голова правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  20.04.2016
  (дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «перШий IнвеСтицIйний БанК»

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

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ТД "Алiанс-Мєдiа", 
34762330, 03115, м. Київ, 
вул. Львiвська, буд. 18, корп. А, 
тел. (044) 4236422

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

22.04.2016

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

http://mediasumy.wix.com/media

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

Товариство з обмеженою вiдповiда-
льнiстю «Аудиторська компанiя 
«КРЕДО-АУДИТ» , 36632530 

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 199671 237531
Основні засоби (за залишковою вартістю) 46765 47932
Довгострокові фінансові інвестиції 52093 49994
Запаси 486 434
Сумарна дебіторська заборгованість 17195 48275
Грошові кошти та їх еквіваленти 1268 6644
Власний капітал -190476 -82723
Статутний капітал 19050 19050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -209526 -101773
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 209079 184322
Поточні зобов'язання і забезпечення 181068 135932
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 30

товариСтво З оБмеЖеноЮ вIдповIдалЬнIСтЮ “тд “алIанС-мЄдIа”
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річна інформація емітента цінних паперів
пат «Гедеон ріхтер Уа»

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Гедеон Рiхтер УА», 01977731Ки-
ївська, Києво-Святошинський, 
08133, м.Вишневе, В.Чорновола, 
буд. 2а 0459855268,

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

19 квітня 2016 року

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

http://01977731.smida.gov.ua

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

Приватне пiдприємство 
«УКРФIНАНСАУДИТ», 
24089565

5. Інформація про загальні збори 
У 2015 році відбулися чергові загальні збори акціонерів 23квітня. Кво-

рум зборів -98,59%. Перелiк питань, шо розглядалися на Загальних збо-
рах:

1.Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних Зборiв акцiонерiв.
3. Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2014 рiк.
4. Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2014 рiк.
5. Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2014 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
7. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2014 рiк. 
8. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 

Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Про прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-

ства.
10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладати-

муться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв було сформовано Нагля-
довою радою Товариства. Зауваження та доповнення до порядку денного 
вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань вирiшили:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: Обрати Головою Зборiв — Бойка Олексан-
дра Iвановича.Обрати секретарем Зборiв — Бiлик Олену Євгенiвну 

За 7066006 голосiв, що складає 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв та 
якi мають право голосу на Зборах.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:Затвердити регламент Зборiв Товариства.
За 7066006 голосiв, що складає 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв та 

якi мають право голосу на Зборах.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: 1. Звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк 

затвердити. 2. Дiяльнiсть Правлiння Товариства в 2014 роцi визнати 
задовiльною.

За 7066006 голосiв, що складає 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв та 
якi мають право голосу на Зборах.

По ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:1. Звiт Наглядової Ради Товариства за 
2014 рiк затвердити. 2. Дiяльнiсть Наглядової Ради Товариства в 2014 роцi 
визнати задовiльною.

За 7066006 голосiв, що складає 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв та 
якi мають право голосу на Зборах.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: 1.Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2014 рiк затвердити. 2.Дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї Товариства в 
2014 роцi визнати задовiльною

За 7066006 голосiв, що складає 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв та 
якi мають право голосу на Зборах.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк затверди-
ти. За 7066006 голосiв, що складає 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв та 
якi мають право голосу на Зборах.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:1.Затвердити рiчний звiт Товариства за 
2014  рiк з сумою збитку 331 000,00 (Триста тридцять одна тисяча) гривень. 
2.Дивiденди за 2014 рiк в Товариствi не нараховувати та не виплачувати. 
За 7066006 голосiв, що складає 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв та якi 
мають право голосу на Зборах.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:В зв’язку iз закiнченням термiну обрання 
припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в наступно-
му складi:

1. Голова Ревiзiйної комiсiї — Ференц Хiрiпi; 2. Член Ревiзiйної комiсiї 
— Габрiела Будаi;3. Член Ревiзiйної комiсiї — Жолт Хелмецi. 

За 7066006 голосiв, що складає 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв та 
якi мають право голосу на Зборах.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:
Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства строком на 3 (три) роки у наступ-

ному складi:
1. Член Ревiзiйної комiсiї — Жолт Хелмецi; 2. Член Ревiзiйної комiсiї — 

Габрiела Будаi; 3. Член Ревiзiйної комiсiї — Петер Грегуш
ЗА: Жолт Хелмецi (7066006 кумулятивних голосів), Габрiела Будаi 

7066006 (кумулятивних голосів), Петер Грегуш 7066006(кумулятивних го-
лосів).

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ:1. Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.  
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства — Середу Наталiю 
Федорiвну на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.

За 7066006 голосiв, що складає 100 % голосiв присутнiх акцiонерiв та 
якi мають право голосу на Зборах.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Згiдно даних фiнансової звiтностi у Товариства є 

непокритi збитки. Загальними Зборами акцiонерiв, 
що вiдбулися 23 квiтня 2015 року за результатами 
дiяльностi у 2014 роцi та Загальними зборами 
акцiонерiв, що вiдбулися 31 березня 2016 року за 
результатами дiяльностi у 2015 роцi , було вирiшено 
фонд дивiдендiв не створювати i дивiденди не ви-
плачувати.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 72031 52336
Основні засоби (за залишковою вартістю) 69897 47674
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 421 351
Сумарна дебіторська заборгованість 1314 1347
Грошові кошти та їх еквіваленти 283 828
Власний капітал 67925 47937
Статутний капітал 49596 49596
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3345 -3741
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3715 3983
Поточні зобов’язання і забезпечення 391 416
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.055 -0.046

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

0.055 -0.046

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7198236 7198236
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

Генеральний директор  Середа н.ф.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «Гедеон рIхтер Уа»
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рІЧна ІнформацІя емІтента цІнних паперІв
I. основні відомості про емітента

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

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «днІпрометиЗ»
код за ЄДРПОУ 05393145, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл.,

м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 20; тел.: (056) 376-25-25, (056) 376-25-74

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

20.04.2016р.

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

www.stockmarket.gov.ua
www.dneprometiz.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАУПЕРВУД», код за ЄДРПОУ 20219083

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство). Зазначаєть-
ся інформація про 
проведення або 
непроведення загальних 
чергових та позачергових 
зборів та у разі їх 
непроведення вказуються 
причини, також зазнача-
ється перелік питань, що 
розглядалися на 
загальних зборах, особи, 
що подавали пропозиції 
до переліку питань 
порядку денного, у разі 
проведення позачергових 
зборів зазначаються 
особа, що ініціювала 
проведення загальних 
зборів, результати 
розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо 
загальні збори не 
відбулися, вказуються 
причини

І. Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпрометиз», що були призначені на 12.02.2015р., не відбулись, оскільки у від-
повідності до статті 41 Закону України «Про акціонері товариства» кворум для проведення загальних зборів акціонерів не 
досягнуто (0%).
перелік питань порядку денного цих зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
7. Обрання членів Ревізійної комісії. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до порядку денного загальних зборів не по-
давались. Наглядова рада ПАТ «Дніпрометиз» затвердила порядок денний.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «Дніпрометиз».
Результати розгляду питань порядку денного: 
Питання порядку денного не розглядалися, збори не відбулись.
ІІ. 20.04.2015р. було проведено чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» (99,662065% до загальної кількості голо-
сів). У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів акціо-
нерів досягнуто, загальні збори є правомочними.
перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства.
5. Розгляд звіту генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
генерального директора Товариства.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Дніпрометиз» за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Дніпрометиз», отриманих за результатами роботи Товариства у 2014 році.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз». 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Ревізійної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до порядку денного загальних зборів не по-
давались. Наглядова рада ПАТ «Дніпрометиз» затвердили порядок денний.
Результати розгляду питань порядку денного: 
Рішення по всім питанням порядку денного прийнято у запропонованій Наглядовою радою редакції:
рішення з 1-го питання порядку денного:
1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» у наступному складі:
- Кришталь Олександр Володимирович;
- Васюк Володимир Васильович;
- Халемін Максим Борисович.
рішення з 2-го питання порядку денного:
1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Якушева Олександра Сергійовича (генеральний директор 
ПАТ «Дніпрометиз»).
2. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» Кривошеєву Наталію Вікторівну (корпоративний секре-
тар ПАТ «Дніпрометиз»).

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «днІпрометиЗ»
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рішення з 3-го питання порядку денного:
1. Затвердити Регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз»:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 7 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин;
- для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим 
представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю загальних 
зборів акціонерів, голові та членам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства;
- усі запитання, звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з пи-
тань порядку денного, подаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю загальних зборів від акціонерів Тов 
ариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денно-
го із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом;
- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для 
голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних 
зборів акціонерів Товариства для голосування;
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної 
комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «Дніпрометиз» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює 
Голова лічильної (реєстраційної) комісії загальних зборів акціонерів Товариства;
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством 
зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані 
недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціоне-
ра з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше 
варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для 
голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не 
враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться 
сторонні написи та/або виправлення;
- засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товари-
ства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів 
не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;
- протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова 
та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства;
- інформацію з питань 6 та 7 порядку денного заслухати в комплексі, а голосування провести окремо за кожним з питань;
- у випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується 
зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити 
на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з 
питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято загальними зборами Товариства, інші про-
екти рішень з цього ж питання порядку денного загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою 
загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки 
голосування з них не підбиваються та не оголошуються;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися 
нормами Статуту, внутрішніх положень ПАТ «Дніпрометиз» та чинного законодавства України.
рішення з 4-го питання порядку денного:
1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» за результатами роботи у 2014 році.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014р. задовільною.
рішення з 5-го питання порядку денного:
1. Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за результатами роботи у 2014 році.
2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2014р. задовільною.
рішення з 6-го питання порядку денного:
1. Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» за результатами роботи у 2014 році.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014р. задовільною.
рішення з 7-го питання порядку денного:
1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпрометиз» за 2014 рік.
рішення з 8-го питання порядку денного:
1. Фонд дивідендів не формувати.
2. Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2014 рік:
покрити збитки Товариства за рахунок невикористаного прибутку минулих років.
рішення з 9-го питання порядку денного:
1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №9: «Прийняття рішення про 
дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»».
рішення з 10-го питання порядку денного:
1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №10: «Обрання членів Нагля-
дової ради ПАТ «Дніпрометиз»».
рішення з 11-го питання порядку денного:
1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №11: «Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».
Рішення з 12-го питання Порядку денного:
1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №12: «Прийняття рішення про 
дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз»».
рішення з 13-го питання порядку денного:
1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №13: «Обрання членів Ревізій-
ної комісії ПАТ «Дніпрометиз»».
рішення з 14-го питання порядку денного:
1. Зняти з розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» №14: «Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії».
ІІІ. Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпрометиз», що були призначені на 22.05.2015р., не відбулись, оскільки у 
відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонері товариства» кворум для проведення загальних зборів акціонерів не 
досягнуто (0,000165%).
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перелік питань порядку денного цих зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».
8. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз». 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз», встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до порядку денного загальних зборів не по-
давались. Наглядова рада ПАТ «Дніпрометиз» затвердила порядок денний.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Наглядова рада ПАТ «Дніпрометиз».
Результати розгляду питань порядку денного: 
Питання порядку денного не розглядалися, збори не відбулись.

6. Інформація про дивіденди. 
Інформація за даним розділом не розкривається і не публікується, оскільки з 2009р. Емітентом фонд дивідендів не формувався, дивіденди не виплачувались.

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

підприємства (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний
(2015р.)

попередній
(2014р.)

Усього активів 513 579 476 827
Основні засоби
(за залишковою вартістю) 198 356 207 014

Довгострокові фінансові інвестиції 0 1 100
Запаси 43 526 52 597
Сумарна дебіторська заборгованість 178 298 178 975
Грошові кошти та їх еквіваленти 83 380 33 510
Власний капітал 87 195 147 334
Статутний капітал 83 480 83 480
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) (78 466) (21 624)

Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня 14 174 15 655

Поточні зобов’язання і забезпечення 412 135 313 838
Чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцію (грн.) (49,63) (77,51)

Скоригований чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцію (грн.) (49,63) (77,51)

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)  1226200 1226200 

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

Генеральний директор пат «дніпрометиз»  а.С. якушев

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство «Чернiгiвський 

автозавод»
2. Код за ЄДРПОУ 32601556
3. Місцезнаходження 14007, Чернiгiв, 

проспект Миру, 312
4. Міжміський код, телефон та факс 04622-5-33-38

04622-5-33-38
5. Електронна поштова адреса avtocher@chad.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://chaz-avto.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 
20.04.2016 року припинено повноваження юридичної особи ТОВ «Бодмiн-
Україна» (32162384, Україна), голови Наглядової ради Товариства. 
ТОВ «Бодмiн-Україна» здiйнювало повноваження Голови Наглядової ради 
останнi 2 роки, пiдстава прийняття рiшення - у зв`язку з внесенням змiн до 
законодавства.

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 
20.04.2016 року припинено повноваження юридичної особи 
ТОВ «Логiстичний центр «Еталон» (34618954, Україна), члена Наглядової 
ради Товариства. ТОВ «Логiстичний центр «Еталон»» здiйнювало повно-
важення члена Наглядової ради останнi 2 роки, пiдстава прийняття 
рiшення - у зв`язку з внесенням змiн до законодавства.

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 
20.04.2016 року припинено повноваження юридичної особи Акцiонерне то-
вариство «BODMIN AG» (СНЕ-102.112.780, Швейцарiя), члена Наглядової 

ради Товариства. Акцiонерне товариство «BODMIN AG» здiйнювало повно-
важення члена Наглядової ради останнi 2 роки, пiдстава прийняття 
рiшення - у зв`язку з внесенням змiн до законодавства

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20. 04. 2016 року, 
членом Наглядової ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» обрано Бутка Во-
лодимира Iвановича, представника Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Бодмін-Україна». Строк повноважень – 3 роки.  
З 2014 року був представником акцiонерiа ТОВ «Бодмiн Україна». Володiє 
0% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20. 04. 2016 року, 
членом Наглядової ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» обрано Левчен-
ко Олену Володимирiвну, представника Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Логiстичний центр «Еталон». Строк повноважень –  
3 роки. З 2014 року є представником акцiонера - Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Логiстичний центр «Еталон». Володiє 0% статутного 
капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20. 04. 2016 року, 
членом Наглядової ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» обрано Швотце-
ра Петера Герберта, представника Акцiонерного товариства Bodmin AG. 
Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року був представником акцiонера - 
Акцiонерного товариства «Bodmin AG». Володiє 0% статутного капiталу 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. Найменування посади Купцов Валерiй Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2016
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво
«ЧернIГIвСЬКий автоЗавод»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента.

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 

«Тернопiльгаз»
2. Код за ЄДРПОУ
03353503
3. Місцезнаходження
46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54
4. Міжміський код та телефон, факс
(0352) 52-61-34;25-36-55 (0352) 52-61-34;25-36-55
5. Електронна поштова адреса
ternopilgaz@emitent.net.ua
6.Адреса сторінки в мережі інтернет
www.tgaz.te.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб емітен-

та.
II. текст повідомлення

Згідно рішення засідання наглядової ради від 20.04.2016 р. 
відбулися такі зміни:

1.Припинено повноваження члена Правління, Канака Петра 
Омеляновича,(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) володіє часткою - 0,5535% у статутному капіталі емітента, на посаді 
члена Правління особа перебувала 5 років. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. 

2. Припинено повноваження члена Правління, Кібук Людмили Дмитрів-
ни, (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента, на посаді члена Правління 
особа перебувала 5 років. Непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має. 

3. Припинено повноваження члена Правління, Мозіль Ганни Михайлів-
ни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), воло-
діє часткою - 0,1093% у статутному капіталі емітента, на посаді члена 
Правління особа перебувала 5 років. Непогашених судимостей за корисли-
ві та посадові злочини не має. 

4. Припинено повноваження члена Правління Гаврилюка Ярослава Ро-
мановича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
не володіє часткою у статутному капіталі емітента, на посаді члена Прав-
ління особа перебувала 5 років. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

5. Припинено повноваження члена Правління Ловчук Марії Василівни 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), не воло-
діє часткою у статутному капіталі емітента, на посаді члена Правління осо-
ба перебувала 5 років. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має.

6. Припинено повноваження члена Правління Гливи Людмили Михай-
лівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента, на посаді члена Правління 
особа перебувала 5 років. Непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має.

7. Обрано членом Правління Канака Петра Омеляновича, володіє част-
кою – 0,5535% у статутному капіталі емітента, (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних).Посади, які особа обіймала протягом остан-
ніх 5 років: перший заступник Голови Правління «Тернопільгаз»; строк на 
який обрано особу: 5 років. Непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має. 

8. Обрано членом Правління Кібук Людмилу Дмитрівну, (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), не володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента. Посади, які особа обіймала протягом останніх  
5 років: заступник Голови Правління «Тернопільгаз» з економічних та фі-
нансових питань; строк на який обрано особу: 5 років. Непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має. 

9.Обрано членом Правління Мозіль Гнну Михайлівну, (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє часткою -0,1093% 
у статутному капіталі емітента. Посади, які особа обіймала протягом 
останніх 5 років: головний бухгалтер «Тернопільгаз»; строк на який обрано 
особу: 5 років. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. 

10.Обрано членом Правління Караванського Володимира Олеговича, 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє 
часткою — 0,2242% у статутному капіталі емітента. Посади, які особа обій-
мала протягом останніх 5 років: заступник голови правління, головний інже-
нер; строк на який обрано особу: 5 років. Непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

11.Обрано членом Правління Луків Ростислава Михайловича, (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), не володіє част-
кою у статутному капіталі емітента. Посади, які особа обіймала протягом 
останніх 5 років: юрист — консульт «Тернопільгаз»; строк на який обрано 
особу: 5 років. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. 

12.Обрано членом Правління Осипенко Світлану Володимирівну, (фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), не володіє 
часткою у статутному капіталі емітента. Посади, які особа обіймала про-
тягом останніх 5 років: начальник групи корпоративних операціій та цінних 
паперів «Тернопільгаз»; строк на який обрано особу: 5 років. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

Голова наглядової ради С.о.Будз

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифIКацIї 
«тернопIлЬГаЗ»

рІЧна ІнформацІя  
емІтента цІнних паперІв 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента — Приватне акціонерне товари-
ство «Метробуд», код 32961977, 01601 м. Київ, вул.Прорізна, 8,  
(044) 279-41-89

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії — 21.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію — www.pratmetrobud.kiev.ua

Генеральний директор ________________  в.І. ярмоленко
21.04.2016р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«метроБУд»

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 ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«КИЙ АВIА ГАРАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ 30383799
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Мала Житомир-

ська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 236-51-52 (044) 278-14-50
5. Електронна поштова адреса tsarik@kag.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kiyavia.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
19 квiтня 2016 року рiшенням Наглядової ради (Протокол № 37), у 

зв`язку зi смертю, достроково припинено повноваження члена Наглядової 
ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «КИЙ АВIА ГАРАНТ» Кривицького Олексiя Iполiтовича (немає 
згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiла част-
кою у статутному капiталi емiтента. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не мала. Посадова особа перебувала на посадi члена 
Наглядовї ради протягом 1 року. На посаду члена Наглядової ради замiсть 
особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

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 носко оксана олександрiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2016
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво «Страхова КомпанIя «Кий авIа Гарант»
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. основні 

відомості про емітента 1. Публiчне акцiонерне товариство «Українська 
iновацiйно-фiнансова компанiя», 25198262м. Київ , Оболонський, 04212,  
м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12-а 044 495 23 73. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії : 21.04.16 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформаці : http://stockmarket.gov.ua/db/xml/
yearreports/68009/show 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності : Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Аудиторська фірма «Віспер-Аудит»; державна реєстрація проведена 
02.08.1994 р. Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією; 
код ЄДРПОУ — 21638764;Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів № 0342, видане Аудиторською палатою України на під-
ставі рішення № 100 від 30 березня 2001 року, чинне до 24 грудня 2020 р.; 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводи-
ти аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, вида-
не 29 січня 2016 року, серія та номер свідоцтва: П 000347, чинне до 24 груд-
ня 2020 р.; Місцезнаходження юридичної особи: 03150, м. Київ,  
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, кімн. 401; тел.236–48–47. 5. Інформація про за-
гальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент — акціонерне това-
риство): — Загальні чергові збори акціонерів від 02.04.2015 року. Кворум — 
64.91 %. Скликані Наглядовою радою Товариства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УIФК» 
(далi — Товариство), припинення повноважень лiчильної комiсiї Товари-
ства. 2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Генерального директора Товариства. 4. Звiт Наглядової ради 
Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства. 5. Звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. За-
твердження висновкiв Ревiзора Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2014 рiк. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 
пiдсумками роботи в 2014 роцi. 8. Про схвалення та/або вчинення 
правочинiв. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, за-
пропонованих у порядку денному Загальних Зборів акціонерів рішення 
прийняті та затверджені. — Позачергові загальні збори акціонерів від 
03.11.2015 року. Кворум — 64.79 %. Скликані Наглядовою радою Товари-
ства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акціонерів ПАТ «УIФК» 

(далi — Товариство), припинення повноважень лiчильної комісії Товари-
ства. 2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Това-
риства. 4. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження 
умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження кошторису (бю-
джету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. Результати розгляду пи-
тань порядку денного: з усіх питань, запропонованих у порядку денному 
Позачергових загальних Зборів акціонерів рішення прийняті та затвердже-
ні. 6. Інформація про дивіденди: У звязку з отриманими збитками за 
пiдсумками роботи Товариства у 2014 — 2015 роках дивiденди не нарахо-
вувалися. II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 1. основні показники фінансово-господарської діяль-
ності підприємства (тис. грн)

найменування показника період
2015 2014

Усього активів 1178728 1490913
Основні засоби (за залишковою вартістю) 38517 41267
Довгострокові фінансові інвестиції 40106 48868
Запаси 133 128
Поточні фінансові інвестиції 361876 870822
Сумарна дебіторська заборгованість 679646 477339
Грошові кошти та їх еквіваленти 24823 3577
Власний капітал -1404123 -569103
Статутний капітал 500000 500000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1970407 -1151016
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2351434 1889452
Поточні зобов'язання і забезпечення 231417 170564
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-163,88 -180,31

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

-163,88 -180,31

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5 000 5 000
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

Генеральний директор пат «УІфК»  Бобриньов о.в.
Головний бухгалтер пат «УІфК  хомінська л.І.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «УКраїнСЬКа IновацIйно-фIнанСова КомпанIя»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «одяГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01554373
3. Місцезнаходження: 73026, м.Херсон, вул.Залiзнична, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: 0552490298 д/в
5. Електронна поштова адреса: odezhda@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: id2068.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
19 квiтня 2016 року припинено повноваження директора Лiпчакової 

Марiї Iванiвни вiдповiдно до п.12.6 Статуту згiдно наданої заяви вiд дирек-
тора про звiльнення за власним бажанням та Протоколу №21 вiд 19.04.2016 
року засiдання наглядової ради ПрАТ «Одяг» з наступним винесенням цьо-
го питання до порядку денного загальних зборiв товариства. Посадовою 
особою згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Директор 
перебувала на посадi 20 рокiв. Голова наглядової ради Павленко Тамара 
Володимирiвна призначена тимчасово здiйснювати повноваження дирек-
тора товариства до скликання позачергових загальних зборiв товариства. 

19 квiтня 2016 року згiдно Протоколу №21 вiд 19.04.2016 року засiдання 
наглядової ради ПрАТ «Одяг» обрано голову наглядової ради Павленко 
Тамару Володимирiвну тимчасово здiйснювати повноваження директора 
товариства. Пiдставою такого рiшення є припинення повноважень дирек-
тора Лiпчакової Марiї Iванiвни вiдповiдно до п.12.6 Статуту згiдно наданої 
заяви вiд директора про звiльнення за власним бажанням та Протоколу 
№21 вiд 19.04.2016 року засiдання наглядової ради ПрАТ «Одяг» з наступ-
ним винесенням цього питання до порядку денного загальних зборiв това-
риства. Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних не нада-
но. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини 
не має. Павленко Тамара Володимирiвна останнi п'ять рокiв перебуває на 
посадi голови наглядової ради товариства, також обiймає посаду директо-
ра ТОВ «МКП «Прозерпiна», мiсцезнаходження якого за адресою  
м. Херсон, вул. 40 рокiв Жовтня, б. 31-а. Голова наглядової ради Павленко 
Тамара Володимирiвна призначена тимчасово здiйснювати повноваження 
директора товариства до скликання позачергових загальних зборiв товари-
ства. 

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

директор лiпчакова марiя Iванiвна,  19.04.2016 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Публiчне 

акцiонерне товариство «Березовицький комбiнат «Будiндустрiя». 2. Код за 
ЄДРПОУ 05421350; 3.Місцезнаходження емітента: 7820047728, Тернопiльська 
обл., Тернопiльський р-н, с.Острiв, вул.Промислова, буд.2; 4.Міжміський код, 
телефон, факс: 0352270469; 5.Електронна поштова адреса емітента: 
reestock@ivf.ukrpack.net ; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: bkbi.pat.ua; 7.Вид осо-
бливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. текст повідомлення. дата вчинення дії: 20.04.16р.
За рішенням річних загальних зборів акціонерів публiчного акцiонерного 

товариства «Березовицький комбiнат «Будiндустрiя» (Протокол №1 річних 
загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2016 року) в зв'язку з прийняттям 
рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з 
додатковою відповідальністю, в складі посадових осіб емітента відбулися 
наступні зміни — припинено повноваження: Голова наглядової ради Гельо 
Iгор Степанович, пасп. СС №195287 вид. 30.12.1996р. Iвано-Франкiвським 
МУВС МВС України в Iвано-Франкiвський обл. Володiє часткою в статутно-

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «БереЗовицЬКий КомБIнат «БУдIндУСтрIя»
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му капiталi 98,411%. Перебував на посаді з 29.04.2014р. по 20.04.16р. Член 
наглядової ради Дутко Святослав Васильович, пасп. СС №197139 
вид.28.01.1997р. Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-
Франкiвський областi. Володiє часткою в статутному капiталi — 0,0003%. 
Перебував на посаді з 29.04.2014р. по 20.04.16р.

Член наглядової ради Гельо Тетяна Дмитрiвна, пасп. СС №108178 
вид.21.07.1996р. Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-
Франкiвський областi. Володiє часткою в статутному капiталi — 0,0003%. 
Перебувала на посаді з 29.04.2014р. по 20.04.16р. Голова ревiзiйної комiсiї 
Дутко Iрина Iгорiвна, пасп. СС №207545 вид.30.08.2010р. Iвано-Франкiвським 
МВ УМВС України в Iвано-Франкiвський областi. Володiє часткою в статут-
ному капiталi-0,0003%. Перебувала на посаді з 29.04.2014р. по 20.04.16р. 
Член ревiзiйної комiсiї Шевчук Лариса Володимирiвна, пасп. МС №260061 
вид.24.01.1998р. Тернопiльським РВ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 
Володiє часткою в статутному капiталi-0,01043%. Перебувала на посаді з 
29.04.2014р. по 20.04.16р. Член ревiзiйної комiсiї Бригадир Олег Михайло-
вич, пасп. МС №262093 вид.23.09.1998р. Тернопiльським МУ УМВС України 
в Тернопiльськiй обл. Володiє часткою в статутному капiталi-0,00011%. Пе-
ребував на посаді з 29.04.2014р. по 20.04.16р. Голова правлiння Шевчук 
Михайло Степанович, пасп. МС №260062 вид.24.01.1998р. Тернопiльським 
РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi. Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Перебував на посаді з 29.04.2014р. по 20.04.16р. Член правлiння 
Гельо Вадим Iгорович, пасп. СС №195288 вид.30.12.1996р. Iвано-
Франкiвським МУВС України в Iвано-Франкiвський областi. Володiє часткою 
в статутному капiталi-0,0003%. Перебував на посаді з 29.04.2014р. по 
20.04.16р. Член правлiння Кiзима Людмила Федорiвна, пасп. МС №756194 
вид. 29.11.2000р. Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй 
областi. Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебувала на посаді з 
29.04.2014р. по 20.04.16р. Член правлiння Кузiв Iгор Володимирович, пас-
порт МС №541569 вид.15.04.1999р. Тернопiльським МВУМВС України в 

Тернопiльськiй обл. Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував 
на посаді з 29.04.2014р. по 20.04.16р. Член правлiння Гуменюк Петро Сте-
панович, паспорт СС №332907 вид.10.07.1997р. Iвано-Франкiвським МУВС 
України в Iвано-Франкiвськiй обл. Не володiє часткою в статутному капiталi. 
Перебував на посаді з 29.04.2014р. по 20.04.16р.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів публiчного акцiонерного 
товариства «Березовицький комбiнат «Будiндустрiя» (Протокол №1 річних 
загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2016 року) в зв'язку з прийняттям 
рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з 
додатковою відповідальністю, в складі посадових осіб емітента відбулися 
наступні зміни — обрано з 20.04.2016р. до дня державної реєстрації при-
пинення публiчного акцiонерного товариства «Березовицький комбiнат 
«Будiндустрiя»: Голова комісії з припинення Шевчук Михайло Степанович, 
паспорт серії МС №260062, вид.24.01.1998р. Тернопільським РВУМВС 
України в Тернопільській обл. ідентифікаційний номер 2215005532. Попере-
дня посада: Голова Правління. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Член комісії з припинення Гельо Ігор Степанович, паспорт серії СС 
№ 195287, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській  обл. 
30.12.1996р, ідентифікаційний номер 1890713931. Попередня посада: Го-
лова Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капiталi 98,411%. 
Член комісії з припинення Кізима Людмила Федорівна, паспорт серії МС 
№756194, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл. 
29.11.2000р., ідентифікаційний номер 1931013608. Попередня посада: член 
Правління. Не володiє часткою в статутному капiталi.

Всі обрані посадові особи та особи, повноваження яких припинено, не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

III. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова комісії з припинення Шевчук Михайло 
Степанович. Дата 21.04.2016р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента приватне 

аКцIонерне товариСтво «ЖитомирСЬКе 
Шляхово-БУдIвелЬне УправлIння №19». 2.Код за 
ЄДРПОУ 03449947. 3. Місцезнаходження 10025 м. Житомир вул. Корольо-
ва, буд.21-б. 4.Міжміський код, телефон та факс 0412 331052 331052. 
5.Електронна поштова адреса shbu19@emzvit.com.ua. 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації www.shbu19.ho.ua. 7.Вид особливої інформації Вiдомостi про 
зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р. (Протокол №1 від 

20.04.2016 р.) припинені повноваження голови Наглядової ради Товари-
ства Святюк Раїси Василiвни, яка володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 25.96626 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. На даній посаді перебувала з 22.04.2013 р. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р. (Протокол №1 від 
20.04.2016 р.) припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Нижник Алли Василiвни, яка володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0.11966 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. На даній посаді перебувала з 22.04.2013 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р. (Протокол №1 від 
20.04.2016 р.) припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Фещенко Катерини Григорівни, яка володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 40.49299 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини немає. На даній посаді перебувала з 22.04.2013 р. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Святюк Раїса Василiвна обрана 20.04.2016 р. за рішенням загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 20.04.2016 р.) членом Наглядової ради 
Товариства строком на 3 роки та обрана 20.04.2016 р. за рішенням Нагля-
дової ради (Протокол №6 від 20.04.2016 р.) головою Наглядової ради Това-
риства строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
25.96626 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
заступник голови правління з соціальних питань. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Нижник Алла Василiвна обрана 20.04.2016 р. за рішенням загальних зборів 
акціонерів (Протокол №1 від 20.04.2016 р.) членом Наглядової ради Товариства 
строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.11966 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших 
посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: начальник відділу ка-
дрів. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Фещенко Катерина Григорівна обрана 20.04.2016 р. за рішенням загаль-
них зборів акціонерів (Протокол №1 від 20.04.2016 р.) членом Наглядової 
ради Товариства строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 40.49299 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: головний фахівець відділу адміністративного діловодства. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Директор Талько Олександр Микола-
йович 20 квітня 2016 року.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«вироБниЧе оБ’Єднання «СталЬКанат-

СIлУр»
рІЧна ІнформацІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

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

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

міжміський код та телефон емітента приватне аКцIонерне товари-
Ство «вироБниЧе оБ'Єднання «СталЬКанат-СIлУр», 26209430, 
65007, одеська область, приморський, м.одеса вул. водопровiдна, 16, 
0487776734

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016

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

приватне аКцІонерне товариСтво 
«дроГоБицЬКий хлІБоКомБІнат»

 рІЧна ІнформацІя
за 2015 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

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

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

міжміський код та телефон емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМ-

БІНАТ», 00376389, 82100,м. Дрогобич,вул. Рєпіна,8, тел. (03 244) 1 -55 -25.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016 р.
3.Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://droghlib.com.ua/
директор прат «дрогобицький хлібокомбінат»       р.п.осередчук
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рІЧна ІнформацІя за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Креатив Груп», 34374903, Кіровоградська обл. 
Кiровоградський р-н 27641 село Соколiвське проспект Комсомольський, 
будинок 20, (0522)357104

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: creativegroup.kr.ua

4. найменування, код за ЄдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Крестон 
Джi Сi Джi Аудит», 31586485

5. Інформація про загальні збори 
15.04.2016 проведено чергові загальні збори.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв, що за рiшенням Наглядової ради 

вiдбудуться «15» квiтня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 
Кiровоградська область, Кiровоградський район, село Соколiвське, прос-
пект Комсомольський, 20, (2-й поверх, кiмната № 2 (кiмната переговорiв)), 
з наступним порядком деннимПорядок денний: 1.Обрання Лiчильної 
комiсiї. 2.Обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КРЕАТИВ 
ГРУП». Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП». 3.Розгляд звiтiв аудиторських компанiй щодо 
фiнансового стану ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» та прийняття рiшення за 
наслiдками їх розгляду. 4. Затвердження рiчного звiту (звiту про фiнансовi 
результати та балансу) ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2015 рiк. 5. Розподiл 
прибутку i визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi 
ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» у 2015 роцi. 6.Розгляд звiту Правлiння про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2015 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7.Розгляд звiту 
Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» за 2015 рiк та прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту. 8.Розгляд звiту Ревiзора ПАТ «КРЕАТИВ 
ГРУП» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів не 
приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1265 3001
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 397 601
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 444 2354
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 46
Власний капітал -25049 -20388
Статутний капітал 2050 2050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -173499 -168838
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 26309 23389
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,45 -0,07
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

-0,45 -0,07

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10250000 10250000
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутного 
капіталу

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

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво
«Креатив ГрУп»

приватне аКцIонерне товариСтво 
«аГроСпецмонтаЖ»

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

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

розміщення цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Агроспецмонтаж», 00910953Черні-
вецька , Новоселицький, 60300, 
м. Новоселиця, вул. Кошового, 1 
(03733) 21110

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

19.04.2016

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

http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/
pat-agrospetcmontazh

приватне аКцIонерне товариСтво 
«поБУт»

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

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

розміщення цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Побут», 03058112, Чернівець-
ка обл., Новоселицький р-н, 60300, 
м. Новоселиця, вул. Централь-
на, 88 (03733) 2-19-27

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

21.04.2016

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

http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/
zat-pobut

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Чернівецький цегельний завод №1»; 2. Код за ЄДРПОУ: 05383253;  
3. Місцезнаходження: 58003, м. Чернівці, вул. Зелена, буд.3; 4. Між-
міський код, телефон та факс: (0372) 52-49-04, 52-75-91; 5. Електрон-
на поштова адреса: cegel_1@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-chern-vetckii-
tcegelnii-zavod-1; 7. Вид особливої інформації:Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
На підставі рішення наглядової ради товариства від 19.04.2016р. 

(протокол засідання №1) звільнено з посади виконавчого директора 

Ковалюка Богдана Івановича за власним бажанням. Перебував на 
посадi з 06.03.2015р. Iнша особа на посаду виконавчого директора не 
призначена. Виконання обов’язків виконавчого директора тимчасово 
покладено на головного бухгалтера Веригу Наталію Михайлівну. 
Термiн на який тимчасово покладено обов'язки — до призначення ви-
конавчого директора. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв — член лiквiдацiйної комiсiї, головний бухгалтер 
ПАТ «Чернiвецький цегельний завод №1». Посадові особи частками в 
статутному капiталi товариства не володiють, непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не мають, згоди на розкриття 
паспортних даних не надали.

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

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

2. т.в.о. виконавчого директора н.м.верига             21.04.2016р. 

пат «ЧернІвецЬКий цеГелЬний Завод №1» 
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СпецIалIЗоване пIдприЄмСтво 
пIдрядних роБIт — приватне 

аКцIонерне товариСтво «СанСервIС»
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Спецiалiзоване пiдприємство 
пiдрядних робiт — приватне 
акцiонерне товариство 
«Сансервiс», 03333564, 58023,  
м.Чернiвцi, вул. Комунальникiв, 
буд.6, (0372) 547413

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

19.04.2016

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

http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/
pat-sanserv-s 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«пУтилЬСЬКий лIСоКомБIнат»

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емі-

тента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Путильський 
лiсокомбiнат», 00274507, Чернівецька обл., Путильський р-н, 59100, 
смт. Путила, вул. Українська, 186, (03738) 2-15-53. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 20.04.2016; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://bukzberigach.
cv.ua/em-tenti/zat-putilskii-l-sokomb-nat; 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — 
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОРВI — АУДИТ», 34623723.  
5. Інформація про загальні збори: В звітному році загальні збори акці-
онерів не проводились в зв’язку з відсутністю у товариства необхід-
них для їх скликання та проведення матеріальних ресурсів. Загальні 
збори за підсумками 2014-2015 років, згідно рішення наглядової ради, 
заплановані до проведення 09.06.2016р. 6. Інформація про дивіден-
ди: Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного та по-
переднього звітному років не приймались. 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1810 1975
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1709 1874
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 79 81
Сумарна дебіторська заборгованість 21 20
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0
Власний капітал 1149 1090
Статутний капітал 373 373
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 -2219
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 661 885
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.0056 -1.5158
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

0.0056 -1.5158

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 177465 177465
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 
«СоКирянСЬКий 

райаГропоСтаЧСервІС»
річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Сокирянський райагропостачсервіс», 00908923, 60200, Чернівець-
ка  обл., Сокирянський р-н, м.Сокиряни, вул. Залiзнична, буд. 11, (03739) 
2-13-71; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016; 3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-sokirianskii-raiagropostachserv-s; 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — 
фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОРВI-АУДИТ», 
34623723; 5. Інформація про загальні збори: В звітному році загальні збо-
ри акціонерів не проводились, оскiльки за даними депозитарної установи 
жодний акцiонер товариства не уклав угоду про обслуговування рахунку в 
цiнних паперах, голосуючi акцiї вiдсутнi, і тому товариство не скликало 
загальнi збори акцiонерiв. 6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо 
виплати дивідендів за результатами звітного та попереднього звітному 
років не приймались. 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 376 376
Основні засоби (за залишковою вартістю) 250 250
Довгострокові фінансові інвестиції 114 114
Запаси 12 12
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 376 376
Статутний капітал 11 11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 363 363 
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 43932 43932
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

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЗапорІЖСталЬ-аГ»

річна інформація за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЗАПОРIЖСТАЛЬ-АГ", 
24511691, 
Україна, 69008, Запорізька область, 
м.Запоріжжя, Південне шосе, 72, 
(061)213-26-40

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

21.04.2016 р.

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

http://zsteelag.pat.ua/emitents/reports

директор  Козаченко олександр Григорович
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повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне товари-
Ство Страхова КомпанІя «теКом»

2. Код за ЄДРПОУ 25050281
3. Місцезнаходження 65005, м. одеса, вул. михайлівська, 44
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 719-05-55, 719-05-54
5. Електронна поштова адреса law@tig.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

шення про зміну складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

протоколом загальних зборів акціонерів прат СК «теком» від 
20.04.2016 року відповідно до Статуту прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, зокрема:

- припинення повноважень Ревізора Товариства Сергатенко Світлани 

Володимирівни (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано), у зв’язку з переобранням. Особа перебувала на цій посаді з 
18.01.2011р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Ревізора Товариства Сергатенко Світлану Володи-
мирівну (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). 
Призначено на посаду строком на 5 років. Протягом останніх п’яти років 
обіймала посади: головного бухгалтера, ревізора. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. 

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

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

тор
 _________ 

М.П. (підпис)
е.п. Стась

(ініціали та прізвище керівника) 
21.04.2016

приватне аКцІонерне товариСтво Страхова КомпанІя «теКом»

повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне товари-
Ство Страхова КомпанІя «теКом-Життя»

2. Код за ЄДРПОУ 32509024
3. Місцезнаходження 65005, м. одеса, вул. михайлівська, 44
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 719-05-56, 719-05-54
5. Електронна поштова адреса rov@tig.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.tig-life.com.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ рі-

шення про зміну складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

протоколом загальних зборів акціонерів прат СК «теком-Життя» 
від 20.04.2016 року відповідно до Статуту прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, зокрема:

- припинено повноваження Ревізора Товариства Граматик Світлани Си-

дорівни (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), 
у зв’язку з переобранням. Особа перебувала на цій посаді з 18.01.2011  року. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Ревізора Товариства Граматик Світлану Сидорівну 
(згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Призна-
чено на посаду строком на 5 років. Протягом останніх п’яти років обіймала 
посади: головного бухгалтера, директора, ревізора. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

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

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

директор  _________ 
М.П. (підпис)

о.а.Башилова
(ініціали та прізвище керівника) 

21.04.2016

приватне аКцІонерне товариСтво Страхова КомпанІя «теКом-Життя»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Березовицький комбiнат «Будiндустрiя».  
2. Код за ЄДРПОУ 05421350; 3. Місцезнаходження емітента: 
7820047728, Тернопiльська обл., Тернопiльський р-н, с. Острiв, вул. 
Промислова, буд.2; 4. Міжміський код, телефон, факс: 0352270469; 
5. Електронна поштова адреса емітента: reestock@ivf.ukrpack.net;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: bkbi.pat.ua; 7. Вид особливої 
інформації: Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поді-
лу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емі-
тента або суду.

II. текст повідомлення
1.Дата прийняття рішення про припинення: 20.04.2016р. 2.Рішення 

про припинення емітента шляхом перетворення прийняте річними за-
гальними зборами акціонерів Публiчного акцiонерного товариства 
«Березовицький комбiнат «Будiндустрiя» (Протокол №1) від 20.04.2016 
року. 3.Причина такого рішення: покращення оперативності управлін-
ня, зменшення та оптимізація адміністративних та господарських ви-
трат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової фор-
ми, як публічне акціонерне товариство. 4.Спосіб припинення: 
перетворення в товариство з додатковою відповідальністю. 5.Дата 
проведення загальних зборів, на яких розглядалося зазначене питан-
ня: 20.04.2016р. 6.Результати голосування: «За» — 21010581 голосів, 
що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які заре-
єструвалися для участі в зборах; «Проти» — 0 голосів, що становить 
0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для 
участі в зборах. 7.Найменування юридичної особи правонаступника, 
порядок розподілу активів та зобов’язань, розмір статутного капіталу 
правонаступника після перетворення: Товариство з додатковою від-
повідальністю «БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ». То-
вариство з додатковою відповідальністю «БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІ-

НАТ «БУДІНДУСТРІЯ» із статутним капіталом 1066927,00 гривень 
буде повним правонаступником всього майна, прав та обов’язків ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМ-
БІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ» згідно з передавальним актом. 8.Порядок та 
умови обміну акцій емітента, який припиняється, на частки юридичної 
особи — правонаступника: 1).Акції товариства, що перетворюється, 
конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіля-
ються серед його учасників. 2).Кожен акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУ-
СТРІЯ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному 
капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення ак-
ціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю. 
3).Розподіл часток створюваного Товариства з додатковою відпові-
дальністю «БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ» — пра-
вонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕ-
ЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ», відбувається зі 
збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонера-
ми у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ», що перетво-
рюється. Одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ» номінальною вар-
тістю 0,05 грн. дорівнює розміру частки в розмірі 0,05 грн. Товариства 
з додатковою відповідальністю «БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУ-
ДІНДУСТРІЯ». Розмір частки учасника у статутному капіталі Товари-
ства з додатковою відповідальністю «БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ 
«БУДІНДУСТРІЯ», дорівнює розміру загальної номінальної вартості 
акцій належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУ-
СТРІЯ», до перетворення.

III. підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. Голова комісії з припинен-
ня Шевчук Михайло Степанович. Дата 21.04.2016р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво
«БереЗовицЬКий КомБIнат «БУдIндУСтрIя»
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво «форУм-автоСервIС»
2. Код за ЄДРПОУ 32559064
3. Місцезнаходження 04119, м.Київ, вул.Зоологiчна, 4-а, оф.139
4. Міжміський код, телефон та факс +38-0444998860
5. Електронна поштова адреса forumautoservice@3ada.kiev.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://sites.google.com/site/
pratforumautoservice/home

7. вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу 
ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
положення — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-

ження)

посада прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄдрпоУ 
юридичної 

особи

розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
21.04.2016 обрано Ревiзор Лисенко 

Анатолiй 
Iванович

16.7

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Емiтента 21.04.2016 р. обрано на посаду 
Ревiзора Емiтента (протокол №73 вiд 21/04/2016 р.) Лисенка Анатолiя 
Iвановича (посадова особа: не надала згоду на розкриття персональних 
даних, володiє часткою в статутному капiталi емiтента — 16,7%, немає 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова осо-
ба призначена безстроково (до моменту наступного переобрання). Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2010 року 
i до дня обрання на посаду Ревiзора Емiтента — Директор 
ТОВ "Академмiстечко". До обрання Лисенка Анатолiя Iвановича на по-
саду Ревiзора Емiтента, посада Ревiзора Емiтента була вакантна.

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

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

2. Найменування посади — Голова правлiння Хижняк Iгор Володими-
рович (підпис) М.П 21/04/2016 р.

Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів 

рІЧна ІнформацІя за 2015 р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «форУм — 
автоСервІС»,ЄДРПОУ 
32559064,04119 м.Київ, 
вул. Зоологічна,4-А, оф.139, 
тел/ф 0444998860

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

21/04/2016 

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

https://sites.google.com/site/
pratforumautoservice/, 
http://stockmarket.gov.ua/

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.Голова правління ПрАТ «ФОРУМ — АВТОСЕРВІС» 
(підпис) Хижняк І.В. 21.04.2016 р. м.п.

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

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво "дУБриК" , 
13980603, д/н, с. Тараканів, Дубен-
ський, Рiвненська область, 35641, 
Україна, 0365651355

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

21.04.2016

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

22.04.2016

приватне аКцIонерне товариСтво 
мIЖнародна торГова фIрма 

«IнтермарКет»
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

Приватне акцiонерне товариство 
мiжнародна торгова фiрма 
«Iнтермаркет», 20429538, 
Житомирська, Житомирський, 
10003, м.Житомир, 2 
Ливарний,буд12, (0412) 418-491

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

13.04.2016

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

intermarket@sytto.com

рІЧна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «КалЬ-
ЧицЬКий Кар`Єр», 
00292238, село Кальчик, Володар-
ський район, Донецька область, 
87040, Україна, (06246)24170

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

22.04.2016

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

kalchik-karier.com

приватне аКцІонерне товариСтво 
«медицина»

рІЧна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«Медицина», 23538297, Росошан-
ська, 3, Київ, Дарницький, 02093, 
044566-10-04

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

20.04.2016

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

www.meddim.com.ua
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рІЧна ІнформацІя за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ПРОДМАГТОРГ», Україна Київська обл. Києво-Святошинський 
район р-н 08132 мiсто Вишневе вулиця Промислова, будинок 5, 40009040, 
0445858935

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.fozzy.ua

4. найменування, код за ЄдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«РIАЛ АУДИТ», 38013592

5. Інформація про загальні збори 
29.07.2015 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Про заснування акцiонерного товариства, ство-

рюваного шляхом видiлу частини майна, прав та обов'язкiв з ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ».2.Про затвердження 
статуту акцiонерного товариства, створюваного шляхом видiлу частини 
майна, прав та обов'язкiв з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФОРА РIТЕЙЛ».3.Про утворення органiв акцiонерного товариства, ство-
рюваного шляхом видiлу частини майна, прав та обов'язкiв з ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ».4.Про обрання упо-
вноваженої особи (осiб), якiй надаються повноваження здiйснювати дiї, 
пов'язанi зi створенням акцiонерного товариства, створюваного шляхом 
видiлу частини майна, прав та обов'язкiв з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ».Пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного не подавалися, оскiльки рiшення приймалось єдиним засновником 
емiтента.Вирiшили:1.Вiдповiдно до чинного законодавства України засну-
вати (створити) шляхом видiлу з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФОРА РIТЕЙЛ» нове акцiонерне товариство приватного типу з пов-
ним найменуванням: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОДМАГТОРГ» , скороченим найменуванням: ПРАТ «ПРОДМАГТОРГ». 
Цiлями дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОД-
МАГТОРГ» визначити отримання прибутку вiд здiйснення пiдприємницької 
дiяльностi з його наступним розподiлом мiж акцiонерами.  
3. Мiсцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРО-
ДМАГТОРГ» визначити за адресою: Україна, 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, мiсто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5.  
4. Сформувати статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ПРОДМАГТОРГ» шляхом конвертацiї частини акцiй ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РIТЕЙЛ» в акцiї ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ» у розмiрi 2 000 000 (два 
мiльйони) гривень 00 копiйок. Статутний капiтал ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ» подiлити на 2 000 000 
(два мiльйони) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1 (одна) 
гривня 00 копiйок кожна. Форма iснування простих iменних акцiй — бездо-

кументарна.По другому питанню порядку денного:Затвердити Статут ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ».По третьому 
питанню порядку денного:1.Утворити наступнi органи управлiння ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ» з повноваження-
ми вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту та внутрiшнiх 
документiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДМАГТОРГ»:-Загальнi збори акцiонерiв — вищий орган ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ»;-Наглядова рада — 
орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ» i в межах компетенцiї, визначеної чинним 
законодавством України та статутом, контролює та регулює дiяльнiсть ви-
конавчого органу, у складi 3 (трьох) осiб.-Виконавчий орган — одноосiбний 
— Генеральний директор.2.Обрати до складу органiв управлiння ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ», персонально:-
Костельмана Володимира Михайловича — членом Наглядової ради — Го-
ловою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДМАГТОРГ»- Гнатенка Юрiя Петровича — членом Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ»- Костро-
му Вiкторiю Василiвну — членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ»- Камiнського Євгена 
Михайловича Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ»По четвертому питанню порядку 
денного:Обрати уповноваженими особами, яким надаються повноваження 
здiйснювати дiї, пов'язанi iз створенням ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ», створюваного шляхом видiлу частини 
майна, прав та обов'язкiв з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФОРА РIТЕЙЛ»: Камiнського Євгена Михайловича та Владовича Василя 
Юрiйовича

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

малого підприємництва (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 9830 0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5017,5 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4465,4 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 120,1 0
Власний капітал 9111,1 0
Статутний капітал 2000 0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

7111,1 0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 718,9 0
Чистий прибуток (збиток) 2241,1 0

приватне аКцIонерне товариСтво «продмаГторГ»

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЦИНК»

Код за ЄДРПОУ: 32609581
Місцезнаходження: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка,  

вул. Б. Хмельницького, буд. 1
Міжміський код, телефон та факс: (06272) 2-63-24
Електронна поштова адреса: 32609581@zinc.pat.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zinc.pat.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЦИНК» (Про-
токол №18 від 19.04.2016 р.) відбулися наступні зміни складу посадових 
осіб емітента:

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Відкрите акціо-
нерне товариство «Укрцинк» (місцезнаходження: 85102, Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, код за ЄДРПОУ 00194317) з 
19.04.2016 р. у зв`язку із внесенням змін згідно Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Прото-
кол №18 від 19.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента — 49%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 804 128 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пере-
бував на посаді з 10.04.2014 р. по 19.04.2016 р.

Обрано. Член Наглядової ради — Незалежний директор — Вовненко 
Вадим Петрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою 
не надано) з 19.04.2016 р. у зв`язку із внесенням змін згідно Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо за-
хисту прав інвесторів» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол №18 від 19.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу —  
1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0%. Пакет ак-
цій емітента, який належить цій особі: 0,0 шт. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: провідний інженер-енергетик ЗАТ «Цинк», 
головний енергетик ТОВ «Українська табачна компанія».

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

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

Генеральний директор  Сафін олександр анатолійович,
 20.04.2016 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «цинК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

22465515

3. Місцезнаходження 65003 м. Одеса Наливна, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0482)33-96-97 (0482) 34-10-46

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

lni@eximneft.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://eximnef.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Припинено повноваження Посадової особи Голови Наглядової ради 

CONLAR HOLDINGS LIMITED (КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), реєстраційний 
номер 148110, країна реєстрації — Кіпр, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 20.04.2016р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 19.76760% 
на суму 5 962 904.50 грн. В зв’язку з тим, що компанія є юридичною особою 
інформація про паспортні данні та наявність судимості за корисливі та поса-
дові злочини, не наводиться. CONLAR HOLDINGS LIMITED (КОНЛАР ХОЛ-
ДІНГЗ ЛІМІТЕД) займала посаду Голови Наглядової ради 1 рік. 

Припинено повноваження Посадової особи члена Наглядової ради 
CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД), реє-
страційний номер 147640, країна реєстрації — Кіпр, рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 19.77790% на суму 5965719.50 грн. В зв’язку з тим, що компанія є 
юридичною особою інформація про паспортні данні та наявність судимості 
за корисливі та посадові злочини, не наводиться. CLANTON CONSULTING 
LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД) займала посаду члена Нагля-
дової ради 1 рік. 

Припинено повноваження Посадової особи члена Наглядової ради INOFOS 
MANAGEMENT LIMITED (ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), реєстраційний 
номер 147791, країна реєстрації — Кіпр, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 20.04.2016р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 19.77790% на 
суму 5966026.75 грн. В зв’язку з тим, що компанія є юридичною особою інфор-
мація про паспортні данні та наявність судимості за корисливі та посадові зло-
чини, не наводиться. INOFOS MANAGEMENT LIMITED (ІНОФОС МЕНЕДЖ-
МЕНТ ЛІМІТЕД) займала посаду члена Наглядової ради 1 рік. 

Посадову особу члена Наглядової ради Шпак Альону Миколаївну, що є 
представником юридичної особи — акціонера PORTIAL TRADING LIMITED 
(ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), обрано Загальними зборами акціонерів 
20.04.2016р. строком на один рік. Розмір пакету акцій, що належить PORTIAL 
TRADING LIMITED (ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД) 23 822 987 штук. Посадо-
ва особа не дала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 
20.04.2016р.) Шпак Альону Миколаївну обрано Головою Наглядової ради. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: 
спеціаліст з ведення реєстру.

Посадову особу члена Наглядової ради Сидоренко Ульяну Вікторівну, 
що є представником юридичної особи — акціонера CLANTON CONSULTING 

LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД), обрано Загальними зборами 
акціонерів 20.04.2016р. строком на один рік. Розмір пакету акцій, що нале-
жить CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД) 
23862878 штук. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення своїх пас-
портних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: головний фахівець відділу роботи з депонентами.

Посадову особу члена Наглядової ради Маціпуру Андрія Васильовича, 
що є представником юридичної особи — акціонера PRESCONA 
MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), обрано 
Загальними зборами акціонерів 20.04.2016р. строком на один рік. Розмір 
пакету акцій, що належить PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКО-
НА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 23854911 штук. Посадова особа не дала зго-
ди на оприлюднення своїх паспортних даних. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: керівник групи.

Припинено повноваження Посадової особи Голови Ревiзiйної комiсiї 
Топiлiної Ганни Валерiївни (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016р. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Топiлiна Ганна Валерiївна займала посаду Голови Ревiзiйної комiсiї 
протягом двох років. 

Припинено повноваження Посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї Ку-
щенко Сергiя Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016р. Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Кущенко Сергiй Олександрович займав посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї протягом двох років. 

Посадову особу члена Ревiзiйної комiсiї Топiлiну Ганну Валерiївну (по-
садова особа не дала згоди на оприлюдненная своїх паспортних даних) 
обрано на посаду 20.04.2016р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв стро-
ком на три роки та рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 20.04.2016р. обрано Го-
ловою Ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала посади: директор, член Ревiзiйної комiсiї, Голова Реві-
зійної комісії. 

Посадову особу члена Ревiзiйної комiсiї Руденко Дмитра Вадимовича 
(посадова особа не дала згоди на оприлюдненная своїх паспортних даних) 
обрано на посаду 20.04.2016р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв стро-
ком на три роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: старший стрілець стрілецького батальйону військової частини.

Посадову особу члена Ревiзiйної комiсiї Романова Гліба Володимирови-
ча (посадова особа не дала згоди на оприлюдненная своїх паспортних да-
них) обрано на посаду 20.04.2016р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
строком на три роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: заступник директора, Голова Ревізійної комісії, член На-
глядової ради.

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

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

3.2. Найменування посади.
тимчасово виконуючий обов’язки
Голови правлiння 

____________ марковський олександр володимирович
                             М.П.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “еКСIмнафтопродУКт”

рІЧна ІнформацІя емІтента цІнних паперІв 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«БУдІвелЬнІ технолоГІї»
код за ЄдрпоУ 21704113

за 2015 рік
1.Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ», 
код за ЄДРПОУ 21704113, 
місцезнаходження: 03131, м. Київ, 
Столичне шосе, 103, поверх 21, 
тел. : +38 044 220-01-56, 
факс +38 044 220-01-58

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

20.04.2016 р.

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

21704113.smida.gov.ua

приватне аКцIонерне товариСтво 
«торГовий дIм «БориСфен»

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИС-
ФЕН», 13445459, Дніпропетров-
ська обл., 53407,
м. Марганець, вул. Радянська, буд. 50, 
телефон 0 (5665) 5-28-31.

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

21.04.2016р.

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

borisfen.dp.ua 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 22 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

78

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КОМБIНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05528361
3. Місцезнаходження: 07443, Київська обл., Броварський р-н, смт. Ка-

линівка вул.Теплична, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 79-114, 79115
5. Електронна поштова адреса: teplichny@brovary.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://teplichny.pat.ua/admin/emitents/
reports/special/view?report_id=1298

7. Вид особливої: Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціоне-
рів пат «Комбінат »тепличний» 19.04.2016 р. Звільнення посадової 
особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів 
№1 від 19.04.2016 року

1. Посадова особа Ялова Олена Вікторівна (паспорт: серія МЕ номер 
794169 виданий 07.11.2006 р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві), 
яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 25,136%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 25,136%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
23.04.2013 . до 19.04.2016р

2. Посадова особа Мельніченко Олександр Васильович (паспорт: се-
рія СК номер 972388 виданий 28.10.1998 р. Броварським РВ ГУ МВС 
України в Київській обл.), який займав посаду Член Наглядової ради, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,024%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,024%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 23.04.2013 до 19.04.2016р.

3. Посадова особа Кирій Петро Іванович (паспорт: серія СК номер 
763239 виданий 31.12.1997 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київ-
ській обл.), який займав посаду Член Наглядової ради, звільнений. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,066%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0,066%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 23.04.2013 до 19.04.2016р.

4. Посадова особа Антонова Олена Юріївна (паспорт: серія СН номер 
954879 виданий 03.10.1998 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), 
яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0041%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,0041 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
23.04.2013 до 19.04.2016р.

5. Посадова особа Пилипишин Олександр Вікторович (паспорт: серія 
МЕ номер 931250 виданий 03.06.2009 р. Шевченківським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві), який займав посаду Голова Ревізійної комісії, звільне-
ний Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,303001%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 10,303001%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 23.04.2013 до 19.04.2016р.

6. Посадова особа Калашник Валерій Іванович (паспорт: серія СК но-
мер 568165 виданий 28.05.1997 р. Броварським РВГУ МВС України в Ки-
ївській обл.), який займав посаду Член Ревізійної комісії, звільнений. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,38%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 1,38%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 23.04.2013 до 19.04.2016р.

7. Посадова особа Лобода Олена Євгенівна (паспорт: серія СК номер 
861327 виданий 08.07.1998 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київ-
ській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001395%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0,001395%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 23.04.2013 до 19.04.2016р.

8. Посадова особа Левчук Петро Захарович (паспорт: серія СК номер 
213196 виданий 13.06.1997 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київ-
ській області), який займав посаду Член Ревізійної комісії, звільнений. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,013294%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0,013%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 23.04.2013 до 19.04.2016 р.

рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціо-
нерів пат «Комбінат »тепличний» 19.04.2016 р. призначення поса-
дової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акці-
онерів №1 від 19.04.2016 року

1. Посадова особа Ялова Олена Вікторівна (Паспорт: серія МЕ номер 
794169 виданий 07.11.2006 р. Подільський РУГУ МВС України в м. Києві) 
призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 25,136%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 25,136%. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 12252287 
шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради ПАТ «Комбінат Те-
пличний».

2. Посадова особа Мельніченко Олександр Васильович (паспорт: се-
рія СК номер 972388 виданий 28.10.1998 р. Броварським РВ ГУ МВС 
України в Київській обл) призначений на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,024%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0,024%. Строк, на який призначено особу: Розмір 
пакета акцій емітента, які належать особі: 11856 шт. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який при-
значено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї 
діяльності: ПАТ «Комбінат «Тепличний», посада: головний інженер.

3. Посадова особа Кирій Петро Іванович (Паспорт: серія СК номер 
763239 виданий 31.12.1997 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київ-
ській обл.) призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,066%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,066%. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 31936 
шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. По-
садова особа обрана на 3 роки. Попереднє місце роботи: ПАТ «Комбінат 
«Тепличний», посада: член наглядової ради.

4. Посадова особа Антонова Олена Юріївна (паспорт: серія СН номер 
954879 виданий 03.10.1998 р. Харківським РУГУ МВС України в м.Києві) 
призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,0041%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,0041 %. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 1000 шт. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа обрана на 3 роки. Попереднє місце роботи: ПАТ «Комбінат «Те-
пличний», посада: Член наглядової ради.

5. Посадова особа Пилипишин Олександр Вікторович (паспорт: серія 
МЕ номер 931250 виданий 03.06.2009 р. Шевченківським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві) призначений на посаду Голова Ревізійної комісії. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,303001%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 10,303001%. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі: 5022042 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Ревізійної комісії 
товариства.

6. Посадова особа Калашник Валерій Іванович (паспорт: серія СК но-
мер 568165 виданий 28.05.1997 р. Броварським РВГУ МВС України в Ки-
ївській обл.) призначений на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 1,381405%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 1,381%. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі: 673345 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Посадова особа обрана на 3 роки. Попереднє місце роботи: 
ПАТ «Комбінат «Тепличний», посада: Член ревізійної комісії.

7. Посадова особа Лобода Олена Євгенівна (паспорт: серія СК номер 
861327 виданий 08.07.1998 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київ-
ській області) призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,001395%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,001395%. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі: 680 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Посадова особа обрана на 3 роки. Попереднє місце роботи: 
ПАТ «Комбінат «Тепличний», посада: Член ревізійної комісії.

8. Посадова особа Левчук Петро Захарович (паспорт: серія СК номер 
213196 виданий 13.06.1997 р. Броварським РВ ГУ МВС України в Київ-
ській області) призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,013294%. Володіє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0,013294%. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі: 6480 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Посадова особа обрана на 3 роки. Попереднє місце роботи: 
ПАТ «Комбінат «Тепличний», посада: Член ревізійної комісії.

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

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

Голова правління  володимир Ілліч Чернишенко.

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво «КомБIнат «теплиЧний»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «МЕБЛI»

2. Код за ЄДРПОУ: 05415616
3. Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 27А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-78-04 (044), 483-78-04
5. Електронна поштова адреса: mebli@rcb-avant.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://atpmebli.zvitat.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 

20.04.2016 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Посадова особа Публiчне акцiонерне товариство «Київопо-
рядкомплект» (код 05503326), яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9,07%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 824463.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
20.04.2016 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-

гальних зборiв. Посадова особа Боровик Вiталiй Андрiйович (паспорт: серiя 
номер виданий р. ), яка займала посаду Член Наглядової ради, звiльнена. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,01%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента у розмiрi 909 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
3 роки.

Рiшення про звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
20.04.2016 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Посадова особа Олiйник Володимир Валерiйович (паспорт: 
серiя номер виданий р.), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,01%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 909,0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: 3 роки.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами 20.04.2016 р., про обрання Головою — рiшенням Наглядової ради 
20.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв та Наглядової ради. Мельник Дмитро Станiславович обра-
ний на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: ТОВ «АРТ-КАПIТАЛ ПАРТНЕРС», генеральний директор. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не 

приватне аКцIонерне товариСтво «автотранСпортне пIдприЄмСтво «меБлI»

повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Ди-
мерське спецавтопідприємство - 1006»

Код за ЄДРПОУ: 00902808
Місцезнаходження: 07332, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаро-

вичі, вул. Приморська, 20; Міжміський код, телефон та факс: (04596) 3-12-03; 
Електронна поштова адреса: at65@atrep.com.ua; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://00902808.infosite.com.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДСАТП — 1006» 

(Протокол №1/2016 від 19.04.2016 р.) відбулися наступні зміни складу по-
садових осіб емітента:

припинено повноваження. Директор — Король Вадим Анатолійович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
19.04.2016 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 19.04.2016 р.). Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента — 92,2033%. Пакет акцій емі-
тента, який належить цій особі: 1 085 706 шт. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 13.12.2011  р. 
по 19.04.2016 р.

обрано. Директор — Король Вадим Анатолійович (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 19.04.2016 р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціоне-
рів (Протокол №1/2016 від 19.04.2016р.). Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента — 92,2033%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі:  
1 085 706 шт. Строк, на який призначено особу — 5 років. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Директор — ПрАТ «ДСАТП — 1006».

припинено повноваження. Голова Наглядової ради — Диренко Олег 
Трохимович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 19.04.2016 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 19.04.2016р.). Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0001%. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі: 2 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Перебував на посаді з 13.12.2011 р. по 19.04.2016 р.

припинено повноваження. Член Наглядової ради — Ріпик Сергій Івано-
вич (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
19.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 19.04.2016 р.). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента — 0,0001%. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі: 2 шт. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Перебував на посаді з 13.12.2011 р. по 19.04.2016 р.

припинено повноваження. Член Наглядової ради — Провотар Анато-
лій Михайлович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 19.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 
19.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,1698%. 

Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 2000 шт. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 
13.12.2011 р. по 19.04.2016 р.

обрано. Голова Наглядової ради — Диренко Олег Трохимович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 19.04.2016  р. 
у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 19.04.2016 р.), та рішення засі-
дання Наглядової ради (Протокол №4/2016 від 19.04.2016 р.). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента — 0,0001%. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі: 2 шт. Строк, на який призначено особу — 3 роки. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядо-
вої ради — ПрАТ «ДСАТП — 1006».

обрано. Член Наглядової ради — Ріпик Сергій Іванович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 19.04.2016 р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 19.04.2016 р.). Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента — 0,0001%. Пакет акцій емітента, який нале-
жить цій особі: 2 шт. Строк, на який призначено особу — 3 роки. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради — 
ПрАТ «ДСАТП — 1006».

обрано. Член Наглядової ради — Провотар Анатолій Михайлович (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
19.04.2016 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 19.04.2016 р.). Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента — 0,1698%. Пакет акцій емітен-
та, який належить цій особі: 2000 шт. Строк, на який призначено особу — 3  роки. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової 
ради — ПрАТ «ДСАТП — 1006».

припинено повноваження. Ревізор — Мандро Олексiй Миколайович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
19.04.2016 р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 19.04.2016 р.). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,06794%. Пакет акцій емітента, який 
належить цій особі: 800 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебував на посаді з 13.12.2011 р. по 19.04.2016 р.

обрано. Ревізор — Мандро Олексiй Миколайович (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 19.04.2016р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів (Протокол №1/2016 від 19.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0,06794%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 
800 шт. Строк, на який призначено особу — 3 роки. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця осо-
ба протягом останніх п'яти років: Ревізор — ПрАТ «ДСАТП — 1006».

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

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

директор Король вадим анатолійович,  20.04.2016 р.

приватне аКцІонерне товариСтво “димерСЬКе СпецавтопІдприЄмСтво - 1006»
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надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними 

зборами 20.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв. Олiйник Володимир Валерiйович обрано на по-
саду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,01%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,01%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
ТОВ «Авант-реєстр», директор, ПрАТ «Київавтоматика», директор. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами 20.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

рiшення Загальних зборiв. Боровик Вiталiй Андрiйович обрано на посаду 
Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,01%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,01%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
ПрАТ «IФК «АРТ КАПIТАЛ», керiвник юридичного департаменту. Розмiр па-
кета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова правління  Биков микола володимирович.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕРА-ГАРАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 30447506
3. Місцезнаходження: 69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька, б. 27, 27-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 212-96-96
5. Електронна поштова адреса: mail@teragarant.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. текст повідомлення
18.04.2016 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТЕРА-

ГАРАНТ» прийнято рiшення про припинення повноважень директора То-
вариства Романенко Юрiя Павловича (паспортнi данi не зазначаються у 
зв'язку з ненаданням згоди фiзичною особою). Акцiями Товариства не 
володiє. Змiни вiдбулися у зв'язку iз прийняттям загальними зборами 
акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення та 
створення комiсiї з припинення, до якої переходять усi повноваження по 
управлiнню справами Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 
20.01.2011р. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, 
нiкого не обрано.

18.04.2016р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТЕРА-
ГАРАНТ» прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Нагля-
дової ради Товариства — Компанiї «ДЖЕОФОРД ЕЛЕЛПI»/GEOFORD LLP. 
Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 24.00%. Змiни 
вiдбулися у зв'язку iз прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення 
про припинення Товариства шляхом перетворення та створення комiсiї з 
припинення, до якої переходять усi повноваження по управлiнню справа-
ми Товариства. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015 р. На 
посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

18.04.2016 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТЕРА-
ГАРАНТ» прийнято рiшення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Товариства — Компанiї «ДУНКАН ПРОМОУШНЗ ЛТД»/
DUNKAN PROMOTIONS LTD. Володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства в розмiрi 17.4037%. Змiни вiдбулися у зв'язку iз прийняттям за-
гальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шля-
хом перетворення та створення комiсiї з припинення, до якої переходять 
усi повноваження по управлiнню справами Товариства. Посадова особа 
перебувала на посадi з 20.04.2015 р. На посаду замiсть особи, повнова-
ження якої припинено, нiкого не обрано.

18.04.2016 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТЕРА-
ГАРАНТ» прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядо-
вої ради Товариства — Компанiї «ТАБЕРНУС КОРП.»/TABERNUS CORP. 
Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 16.776%. Змiни 
вiдбулися у зв'язку iз прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення 
про припинення Товариства шляхом перетворення та створення комiсiї з 
припинення, до якої переходять усi повноваження по управлiнню справа-
ми Товариства. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015 р. На 
посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

18.04.2016 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТЕРА-
ГАРАНТ» прийнято рiшення про припинення повноважень Голови 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Жеребного Вiктора Федоровича (паспортнi 
данi не зазначаються у зв'язку з ненаданням згоди фiзичною особою). 
Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 1.5675%. 
Змiни вiдбулися у зв'язку iз прийняттям загальними зборами акцiонерiв 
рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення та створення 
комiсiї з припинення, до якої переходять усi повноваження по управлiнню 
справами Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015 р. На 
посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

18.04.2016 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТЕРА-
ГАРАНТ» прийнято рiшення про припинення повноважень члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Андреєвої Наталiї Геннадiївни (паспортнi 
данi не зазначаються у зв'язку з ненаданням згоди фiзичною особою). Не 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Змiни вiдбулися у 
зв'язку iз прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про при-
пинення Товариства шляхом перетворення та створення комiсiї з припи-
нення, до якої переходять усi повноваження по управлiнню справами 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015 р. На посаду 
замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

18.04.2016 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТЕРА-
ГАРАНТ» прийнято рiшення про припинення повноважень члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Гуркiвської Лiдiї Михайлiвни (паспортнi данi 
не зазначаються у зв'язку з ненаданням згоди фiзичною особою). Не 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Змiни вiдбулися у 
зв'язку iз прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про при-
пинення Товариства шляхом перетворення та створення комiсiї з припи-
нення, до якої переходять усi повноваження по управлiнню справами 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посадi з 20.04.2015 р. На посаду 
замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

18.04.2016 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТЕРА-
ГАРАНТ» прийнято рiшення про призначення на посаду Голови комiсiї з 
припинення Романенко Юрiя Павловича (паспортнi данi не зазначаються 
у зв'язку з ненаданням згоди фiзичною особою). Акцiями Товариства не 
володiє. Призначено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами 
акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення та 
створення комiсiї з припинення, до якої переходять усi повноваження по 
управлiнню справами Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на термiн до 
закiнчення процедури перетворення. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв — директор ПРАТ «ТЕРА-ГАРАНТ».

18.04.2016 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТЕРА-
ГАРАНТ» прийнято рiшення про призначення на посаду члена комiсiї з 
припинення Чеботаєву Олену Миколаївну (паспортнi данi не зазначають-
ся у зв'язку з ненаданням згоди фiзичною особою). Акцiями Товариства 
не володiє. Призначено у зв'язку iз прийняттям загальними зборами 
акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення та 
створення комiсiї з припинення, до якої переходять усi повноваження по 
управлiнню справами Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на термiн до 
закiнчення процедури перетворення. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв — головний бухгалтер ПРАТ «ТЕРА-ГАРАНТ».

18.04.2016 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ТЕРА-
ГАРАНТ» прийнято рiшення про призначення на посаду члена комiсiї з 
припинення Борзенко Максима Володимировича (паспортнi данi не за-
значаються у зв'язку з ненаданням згоди фiзичною особою). Акцiями То-
вариства не володiє. Призначено у зв'язку iз прийняттям загальними збо-
рами акцiонерiв рiшення про припинення Товариства шляхом 
перетворення та створення комiсiї з припинення, до якої переходять усi 
повноваження по управлiнню справами Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу об-
рано на термiн до закiнчення процедури перетворення. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — начальник вiддiлу корпоративних 
прав ТОВ «СТАФФ КОМПАНI».

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

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

Голова комісії з припинення  романенко Юрій павлович, 
19.04.2016 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «тера-Гарант»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво "млЗ";
2. Код за ЄДРПОУ: 31798871;
3. Місцезнаходження: 86108 мiсто Макiївка вулиця Свердлова, будинок 25;
4. Міжміський код, телефон та факс: 0623 21-56-61 0623 21-56-60;
5. Електронна поштова адреса: mlz@icm.dn.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: mlz.icm.dn.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента;
II. текст повідомлення

20.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛЗ» (протокол № 17 вiд 20.04.2016 
року) прийняте рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової 
ради Краснопiра Валерiя Миколайовича ( паспорт серiя КН № 318469, ви-
данний Комсомольським МВ УМВС України в Полтавськiй областi, 
31.01.1997 року) представника акцiонера Компанiї GULOVA ENTERPRISES 
LIMITED. Акцiонер володiє часткою у статутному капiталi Товариства в 
розмiрi 99%. Пiдстава рiшення: у зв'язку iз закiнченням термiну повнова-
жень Наглядової ради. Перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має 

20.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛЗ» (протокол № 17 вiд 20.04.2016 
року) прийняте рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової 
ради Крашанова Вiталiя Миколайовича ( паспорт серiя ЕА № 511445, ви-
данний Кiровський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi, 22.09.1998 
року) представника акцiонера Компанiї GULOVA ENTERPRISES LIMITED. 
Акцiонер володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 99%. 
Пiдстава рiшення: у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень Наглядо-
вої ради. Перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має 

20.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛЗ» (протокол № 17 вiд 20.04.2016 року) 
прийняте рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Лав-
диря Вiталiя Валерiйовича паспорт серiя КН № 463409, виданний Комсомоль-
ским МВ УМВС України в Полтавськiй областi, 20.08.1997 року) представника 
акцiонера Компанiї GULOVA ENTERPRISES LIMITED. Акцiонер володiє част-
кою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 99%. Пiдстава рiшення: у зв'язку 
iз закiнченням термiну повноважень Наглядової ради. Перебував на посадi 
3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

20.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛЗ» (протокол № 17 вiд 20.04.2016 
року) прийняте рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради 
Краснопiра Валерiя Миколайовича, ( паспорт серiя КН № 318469, видан-
ний Комсомольським МВ УМВС України в Полтавськiй областi, 31.01.1997 
року) представника акцiонера Компанiї GULOVA ENTERPRISES LIMITED. 
Пiдстава рiшення: у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попере-
днього складу Наглядової ради. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, голова Наглядової ради. 

20.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛЗ» (протокол № 17 вiд 20.04.2016 
року) прийняте рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради 
Крашанова Вiталiя Миколайовича ( паспорт серiя ЕА № 511445, виданний 
Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi, 22.09.1998 року) 
представника акцiонера Компанiї GULOVA ENTERPRISES LIMITED. 
Пiдстава рiшення: у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попере-
днього складу Наглядової ради. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: економiст, член Наглядової ради. 

20.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛЗ» (протокол № 17 вiд 20.04.2016 
року) прийняте рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради 
Лавдиря Вiталiя Валерiйовича ( паспорт серiя КН № 463409, виданий Ком-
сомольский МВ УМВС України в Полтавськiй областi, 20.08.1997 року) 
представника акцiонера Компанiї GULOVA ENTERPRISES LIMITED. 
Пiдстава рiшення: у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попере-
днього складу Наглядової ради. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, член Наглядової ради. 

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 лунiка Iгор вiкторович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М.П. 2016.04.21

(дата)

пат «ндІ Колан»
рІЧна ІнформацІя емітента цінних паперів

І. основні відомості про емітента. Повне найменування емі-
тента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО - 
ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ 
ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ 
ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН», код за ЄДРПОУ 04637622, місцезнаходжен-
ня: 36002, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153, міжміський код та телефон 
емітента (0532) 59-25-58. 2.дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
19.04.2016. 3.адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію: www.kolan.ua. 4.найменування, 
код за ЄдрпоУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«СIЧЕНЬ-АУДИТ», 32996030. 5.Інформація про загальні збори. 
Річні загальні збори. Дата.21.04.2015. Кворум 99,9%. Перелік прий-
нятих рішень. 1.Обрали лiчильну комiсiю: Перець О.В., Піхуля А.Т., 
Гайдамашко Л.М., головою Загальних зборiв Бажанова В.С., секре-
тарем Білозерову І.В. 2.Затвердили регламент та порядок прове-
дення Загальних зборiв.3.Затвердили звіт дирекції та основні на-
прями дiяльностi товариства на 2015 рiк. 4.Затвердили звiт 
наглядової ради. 5.Затвердили звiт та висновок ревізійної комісії. 
6.Затвердили фінансову звітність за 2014 рік.7.1.Вирішили внести 
змiни до статуту в частині скороченого найменування, виклавши 
його українською мовою - ПАТ «НДI КОЛАН».7.2.Уповноважили ге-
нерального директора Колтунова Г.А. пiдписати змiни до статуту 
товариства, та здiйснити дiї щодо їх державної реєстрацiї. Позачер-
гові загальні збори. Дата 04.11.2015. Кворум 99,9%. Перелік прий-
нятих рішень. 1.Обрали головою лiчильної комiсiї Перця О.В., чле-
ном лiчильної комiсiї Пiхулю А.Т. Обрали секретарем Загальних 
зборiв Бiлозерову I.В. Затвердили регламент та порядок проведен-
ня загальних зборiв.2.Лiквiдували колегiальний виконавчий орган 
товариства-дирекцiя. Створили одноосiбний виконавчий орган то-
вариства - генеральний директор. 3.1.Вирішили внести змiни до 
статуту та затвердили статут товариства в новiй редакцiї. 3.2.Внесли 
змiни до внутрiшнiх положень та затвердили внутрiшнi положення 
товариства. 4.1.Обрали Колтунова Георгiя Анатолiйовича генераль-
ним директором товариства строком на 6 рокiв. 4.2.Упов-новажили 
голову наглядової ради Надiктова В.М. укласти i пiдписати контракт 
з генеральним директором Колтуновим Г.А. 5.Уповноважили гене-
рального директора Колтунова Георгiя Анатолiйовича пiдписати 
статут товариства, та здiйснити дiї щодо його державної реєстрацiї. 
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9175 8997
Основні засоби
(за залишковою вартістю) 2799 3215

Довгострокові фінансові інвестиції 0 9
Запаси 5087 4930
Сумарна дебіторська заборгованість 887 424
Грошові кошти та їх еквіваленти 64 20
Власний капітал 5006 5450
Статутний капітал 3175 3175
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) 459 903

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 4169 3547
Чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцію (грн) -0.68664 -0.24410

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн) -0.68664 -0.24410

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 634975 634975
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 0 0

Генеральний директор Колтунов Г.а.
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річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «МетаБанк» 
(20496061) 69006, м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30, т.(061)228-78-43;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 28.04.2016 року

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», 30373906

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 28.04.2015р. Кворум зборів: 83,19% від загальної кількості голосів. 

1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв АТ «Ме-
таБанк» (постановили: обрати головуючим - Бєлку А.М., секретарем - 
Єрьомiна Я.С.); 2.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв  
АТ «МетаБанк» (постановили: обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: го-
ловою комiсiї - Федорчук О.А.; членом комiсiї - Калужську В.В.); 3.Затверджен-
ня регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв АТ «МетаБанк» (по-
становили: затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів); 
4.Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Банку за 2014р. та прийняття рiшення за наслiдками звiту Правлiння 
АТ «МетаБанк» (постановили: 4.1. Затвердити звіт Правління за 2014 рік.  
4.2. Визнати роботу Правлiння АТ «МетаБанк» в 2014р. задовiльною та такою, 
що вiдповiдає цiлям та напрямкам дiяльностi Банку). 5. Затвердження звiту 
Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 
2014р. та прийняття рiшення за наслiдками звiту Наглядової/Спостережної 
ради АТ «МетаБанк» (постановили: 5.1. Затвердити звiт Наглядової/Спосте-
режної ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2014р.. 5.2. Визнати ро-
боту Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк» в 2014р. задовiльною та 
такою, що вiдповiдає цiлям та напрямкам дiяльностi Банку); 6. Затвердження 
рiчного звiту АТ «МетаБанк» за 2014р., висновку (звiту) зовнiшнього аудитора 
про результати роботи Банку в 2014р. та заходiв за результатами розгляду 
висновку аудитора. (постановили: 6.1. Затвердити рiчний звiт АТ «МетаБанк» 
за 2014р. 6.2. Затвердити висновок (звiт) зовнiшнього аудитора (ТОВ «Бейкер 
Тiллi Україна») про достовiрнiсть фiнансової звiтностi АТ «МетаБанк» за 
2014р. 6.3. За результатами розгляду висновку (звiту) зовнiшнього аудитора, у 
зв'язку з висловленням аудиторською фiрмою думки, що фiнансова звiтнiсть 
вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан АТ «Мета-
Банк» станом на кiнець дня 31.12.2014р., його фiнансовi результати та рух 
грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдають Мiжнародним 
стандартам фiнансової звiтностi, вiдсутнiстю будь-яких рекомендацiй або за-
уважень з боку аудитора, заходи щодо результатiв висновку (звiту) зовнiшнього 
аудитора не розробляти та не затверджувати. 7. Затвердження бiзнес-плану 
та бюджету Банку на 2015р. (постановили: 7.1. Затвердити бiзнес-план  
АТ «МетаБанк» на 2015р. з запланованим чистим прибутком у розмiрi 2 070 
000 грн. 7.2. Затвердити бюджет АТ «МетаБанк» на 2015 рік з загальною су-
мою витрат у розмірі 46 896 619,20 грн.). 8. Про розподiл прибутку АТ «Мета-
Банк» та виплату дивiдендiв за 2014р. (постановили: 8.1. Розподiлити прибу-
ток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами дiяльностi в 2014р., в сумi 3 
086 718,01 гривень, а також суму дооцiнки основних засобiв, що вибули в 
2014р. в розмiрi 565 119,89 гривень в наступному порядку та розмiрах: напра-
вити до резервного фонду 182591,90 грн.; направити на виплату дивiдендiв за 
привiлейованими iменними акцiями - 950,5 грн.; залишити нерозподiленою 
частину прибутку в розмiрi 3 468 295,42грн. та направити її на рахунок 5030 
«Нерозподiленi прибутки минулих рокiв». 8.2. Виплатити дивiденди за 2014р. 
по привiлейованим iменним акцiям Банку в розмiрi 0,01 грн. на одну акцiю. По 
простим iменним акцiям Банку дивiденди за 2014р. не нараховувати та не ви-
плачувати). 9. Про внесення змiн до Статуту АТ «МетаБанк» та визначення 
особи, якiй буде делегуватися повноваження щодо пiдпису змiн до Статуту  
АТ «МетаБанк». (постановили: Затвердити змiни № 8 до Статуту АТ «Мета-
Банк» та делегувати головi Правлiння АТ «МетаБанк» Нужному С.П. право 
пiдписання змiн № 8 до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Мета-
Банк». 10. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень АТ «МетаБанк» (поста-
новили: затвердити змiни до Положення про Наглядову раду).

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 27.01.2015р. Кворум 
зборів: 83,19% від загальної кількості голосів. 1. Обрання головуючого та се-
кретаря загальних зборiв акцiонерiв АТ «МетаБанк» (постановили: обрати го-
ловуючим - Бєлку А.М., секретарем - Носик Л.М.). 2. Обрання лiчильної комiсiї 
загальних зборiв акцiонерiв АТ «МетаБанк» (постановили: обрати лiчильну 
комiсiю у складi 2 осiб: головою комiсiї - Федорчук О.А.; членом комiсiї - Калуж-
ську В.В.). 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв 
акцiонерiв АТ «МетаБанк» (постановили: затвердити регламент проведення 
загальних зборiв акцiонерiв Банку, запропонований головуючим на загальних 
зборах). 4. Про внесення змiн до Статуту АТ «МетаБанк» та визначення особи, 
якiй буде делегуватися повноваження щодо пiдпису змiн до Статуту АТ «Мета-
Банк» (постановили: затвердити змiни № 7 до Статуту АТ «МетаБанк» та де-
легувати головi Правлiння АТ «МетаБанк» Нужному С.П. право пiдписання 

змiн № 7 до Статуту АТ «МетаБанк».). 5. Про внесення змiн до внутрiшнiх по-
ложень АТ «МетаБанк» (постановили: 5.1. Затвердити змiни до Положення 
про загальнi збори акцiонерiв АТ «МетаБанк». 5.2. Затвердити змiни до Поло-
ження про Наглядову раду АТ «МетаБанк», виклавши його в новiй редакцiї. 
5.3. Затвердити змiни до Положення про Правлiння АТ «МетаБанк». 5.4. Ви-
знати таким, що втратило чиннiсть, Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ «Ме-
таБанк»). 6. Про вiдкликання голови та членiв Спостережної ради АТ «Мета-
Банк» (постановили: вiдкликати голову та членiв Спостережної ради  
АТ «МетаБанк», а саме: Носик Л.М., Великого Ю.А., Омельченко О.О., Кулика 
В.Г. та Осташинського Л.Г.). 7. Про вiдкликання голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї АТ «МетаБанк» (постановили: вiдкликати голову та членiв Ревiзiйної 
комiсiї АТ «МетаБанк», а саме: Кураченко М.А., Мар’єнко Н.В. та Демченко 
Г.В.). 8. Про обрання членiв Наглядової ради АТ «МетаБанк» (постановили: 
обрати Наглядову раду АТ «МетаБанк» в наступному складi: Носик Л.М. - го-
лова Наглядової ради; Членами Наглядової ради Гоголiчеву С.В., Бондар 
Л.В., Дроботько О.В., Осташинського Л.Г.). 9. Про затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради  
АТ «МетаБанк», встановлення розмiру їхньої винагороди (постановили:  
9.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради АТ «МетаБанк». 9.2. Встановити розмiри винагород, що виплачуються 
членам Наглядової ради АТ «МетаБанк»). 10. Обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради АТ «МетаБанк» (постановили: Уповноважити голову Правлiння АТ «Ме-
таБанк» Нужного С.П. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Нагля-
дової ради АТ «МетаБанк».). 11. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ «Ме-
таБанк» (постановили: Одинадцяте питання порядку денного загальних зборiв 
не розглядати та рiшення по ньому не приймати.). 12. Про затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї  
АТ «МетаБанк», встановлення розмiру їхньої винагороди (постановили: Два-
надцяте питання порядку денного загальних зборiв не розглядати та рiшення 
по ньому не приймати.). 13. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї АТ «Ме-
таБанк» (постановили: Тринадцяте питання порядку денного не розглядати та 
рiшення по ньому не приймати.).

Особа, що ініціювала проведення загальних зборів – Наглядова рада Банку
6. Інформація про дивіденди. 

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів 0 950,58 0 950,58

Нараховані дивіден-
ди на одну акцію 0 0,01 0 0,01

Сума виплачених 
дивідендів 0 0,01 0 0,01

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

- 30.01.2016 - 30.01.2015

Дата виплати 
дивідендів - - - 10.06.2015

Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2014 р. за при-
вілейованими акціями 23.04.2014 р. Дивіденди за 2015 р. на момент скла-
дання звіту не виплачувались. Розмір виплати дивідендів: 0,01 грн. на одну 
привілейовану акцію АТ «МетаБанк». Дивіденди за простими акціями за 
2014 та 2015 роки не виплачувались. Порядок виплати дивідендів визна-
чений в Статуті та Положенні про виплату дивідендів Банку

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

 найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 591 042 617 577
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 847 111 450
Кошти в інших банках 36 001 -
Кредити та заборгованість клієнтів 206 742 398 244
Усього зобов’язань 454 953 488 288
Кошти банків - 1
Кошти клієнтів 410 088 459 630
Усього власного капіталу та частка меншості 136 089 129 289
Статутний капітал 110 216 110 216
Чистий прибуток/(збиток) 6 933 3 073
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн) 2,06 0,92

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн) 2,06 0,92

Голова Правління Нужний Сергій Павлович
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «метаБанК»
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Шановний акціонер!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «хоролЬ-

СЬКий молоКоКонСервний КомБІнат дитяЧих 
продУКтІв» (надалі – Товариство), ЄДР 00418113,

місцезнаходження: 37800, Полтавська обл., Хорольський район, м. Хорол, 
вул. Молодіжна, буд. 17 

інформує про зміну місця проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, повідомлення про які було опубліковано в відомостях Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 63 від 01.04.2016 у 
зв’язку зі скасуванням зміни місцезнаходження Товариства. Позачергові 
загальні збори відбудуться за адресою: 37800, полтавська обл., хороль-
ський район, м. хорол, вул. Карла маркса, буд. 78, прим. 9 (надалі - 
Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі в Зборах: 20 травня 2016 року з 11 годин 00 хвилин 
до 12 годин 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 травня 2016 року об 
12 годин 10 хвилин.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 37800, Полтавська  обл., 
Хорольський район, м. Хорол, вул. Карла Маркса, буд. 78, прим. 9.

Місцезнаходження Товариства: 37800, Полтавська обл., Хорольський 
район, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 16 травня 2016 року.

перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Про обрання членів лічильної комісії Зборів Товариства. Про достро-
кове припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт колишнього Генерального директора Ільницького Віталія Васи-

льовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014- 2015 роки.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності за 2014-2015 роки.

5. Звіт Наглядової ради за 2014-2015 роки.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013-2015 

роки.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи за 2013-1015 роки.
8. Затвердження ринкової вартості акцій.
9. Про збільшення Статутного капіталу Товариства відповідно до норм 

Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом підвищення номі-
нальної вартості акцій.

10. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
11. Про приведення дозвільних документів у відповідність до вимог чин-

ного законодавства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Розгляд та затвердження статуту Товариства у новій редакції.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про звільнення та призначення Генерального директора Товари-

ства.
17. Про призначення членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про внесення змін до положення про наглядову раду.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими 

вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного кожного робочого дня з 09.00 до 17.00 
години за адресою: 37800, Полтавська обл., Хорольський район, м. Хорол, 
вул. Карла Маркса, буд. 78, прим. 9, а також за адресою: 01054, м. Київ, 
вул. О.Гончара , 57-Б, 4 поверх, офіс 1-1 (ТОВ «Фінтайм»), або в день про-
ведення загальних зборів - також у місці його проведення. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор 
Товариства.

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

найменування показника
період

Звітний 
2015 р.

попередній 
2014 р.

Усього активів 160 033
Основні засоби 29 458
Довгострокові фінансові інвестиції 405
Запаси 30 605
Сумарна дебіторська заборгованість 57 762
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 046
Нерозподілений прибуток 119 936
Власний капітал 14 178
Статутний капітал 17 405 17 405
Довгострокові зобов’язання 0
Поточні зобов’язання 18 249
Чистий прибуток (збиток) 11 895
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 900 821 2 900 821
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 375

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (050) 328-29-86
Генеральний директор 
пат «хорольський молококонсервний
комбінат дитячих продуктів»  о. Г. тараторін

20.04.2016

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
по газопостачанню та газифiкацiї 
"Iвано-Франкiвськгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ 

вул. Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0342501622 0342501602
5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://stockmarket.gov.ua/

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

II. текст повідомлення
Припинити повноваження Голови Правління Товариства Вітюка Василя 

Васильовича, припинити дію укладеного з ним Контракту за угодою сторін, 
звільнити його з займаної посади 21 квітня 2016 року на підставі п.1 ст. 36 
КЗпПУ

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публічного акціонерного това-
риства по газопостачанню та газифікації «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» (ПРО-
ТОКОЛ № 20/04-2016)

Припинити повноваження члена Правління Товариства Шульги Віталія 
Анатолійовича — Першого заступника Голови Правління — заступника з 
постачання та обліку газу, припинити дію укладеного з ним Контракту за 
угодою сторін, звільнити його з займаної посади 21 квітня 2016 року на під-
ставі п.1 ст. 36 КЗпП України.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публічного акціонерного това-
риства по газопостачанню та газифікації «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» (ПРО-
ТОКОЛ № 20/04-2016)

Обрати Шульгу Віталія Анатолійовича на посаду Голови Правління То-
вариства з 22 квітня 2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публічного акціонерного това-
риства по газопостачанню та газифікації «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» (ПРО-
ТОКОЛ № 20/04-2016)

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 вiтюк василь васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.20
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифIКацIї “Iвано-франКIвСЬКГаЗ”
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пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «цУманЬ»
річна інформація емітента цінних паперів

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

Публiчне акцiонерне товариство «Цумань», 
05496276Волинська , Кiверцiвський, 45233, 
смт. Цумань, Грушевського, 7 (03365) 94419,

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

14.04.2016

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

www.tsumanspon.com

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

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма 
«Аудит — ФАГ»., 25089923

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

Загальні збори відбулись 24.04.2015, кворум 
73,56%. 
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови i секре-
таря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт президента ПАТ «Цумань» за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт наглядової ради ПАТ «Цумань» за 
2014  рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Цу-
мань» за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Цумань» 
за 2014 рiк.
6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товари-
ства за 2014 рiк.
7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 
2014 рiк.
8. Направлення коштiв в резервний фонд.
9. Затвердження рiшень внутрiшньої дiяльностi 
Товариства.

По всiх питаннях порядку денного рiшення 
ухваленi одноголосно.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за  про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними акція-

ми
Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 1530432 0

Нарахувані дивіден-
ди на одну акцію, грн.

0 0 0.48 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 1340000 0

Дата складання пе-
реліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

24.04.2015

Дата виплати 
дивідендів
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв за результатми 

2015 року буде прийнято на загальних зборах 
29.04.2016р. 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 61073 30448
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23270 11630
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9206 2714
Сумарна дебіторська заборгованість 9188 3278
Грошові кошти та їх еквіваленти 9680 4630
Власний капітал 28933 17315
Статутний капітал 797 797
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 27771 16423
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 12653 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 19487 13173
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

4.19082 1.67545

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

4.19082 1.67545

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3188400 3188400

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

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

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

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство «АРТЕМІВ-
СЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» , 00694304, Бах-
мутська, буд. 22, с. Клiщiївка, Артемiвський, До-
нецька область, 84558, Україна, (06274) 6-64-20

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

19.04.2016

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

www.artplem.pat.ua

директор _____________________________  в.в. Спіцин

приватне аКцІонерне товариСтво «артемІвСЬКе племпІдприЄмСтво»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Тисменицягаз"
2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400 Тисмениця Вiсконта, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0343621255 0343621455
5. Електронна поштова адреса oksana.monyuk@tsgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.tysgaz.pat.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Тисменицягаз» (протокол №20/04-2016 

вiд 20.04.2016 року) обрано Вiтюка Василя Васильовича на посаду Голови 
правлiння Товариства з 22 квiтня 2016 року 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Тисменицягаз» (протокол №20/04-2016 
вiд 20.04.2016 року) припинено повноваження тимчасово виконуючого 
обов'язки Голови правлiння Товариства Самуляка Степана Євгеновича з 
22 квiтня 2016 року 

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

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

2. Найменування посади Самуляк Степан Євгенович
т.в.о. голови правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.20
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “тиСменицяГаЗ”
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річна інформація  
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОЖУХIВСЬКЕ»; 05477050; Київська, Василькiвський, 08621,  
с. Кожухiвка, вул. Першотравнева, 1; (04571) 4-15-94.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович, 2280014251.

5. Інформація про загальні збори 
Вид — річні, дата проведення — 28.04.2015, кворум — 96,737% від за-

гальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1. Затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання 
членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв. 3. Звiт Виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2014  роцi. 
4. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 5. Звiт та 
висновки Ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки дiяльностi Товариства у 
2014 роцi. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв), строкiв та 
порядку виплати дивiдендiв. 8. Вiдкликання членiв Наглядової ради Товари-
ства. 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження 
ранiше вчинених Товариством значних правочинiв. 11. Попереднє схвален-
ня значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року. 
12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення 
дiй, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинiв. 13. Про ви-

значення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 
виконання ним прийнятих на себе зобов'язань та прийняття рiшення щодо 
дiяльностi Товариства. 14. Про вiдчуження всiх належних Товариству не-
житлових будiвель, включаючи всi його (їх) приналежностi та обладнання, 
яке встановлене у вказаних нежитлових будiвлях та/або використовується з 
метою використання таких нежитлових будiвель. Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори скликано Наглядо-
вою радою, порядок денний затверджено Наглядовою радою, iнших 
пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГО-
ВИХ загальних зборiв: збори черговi. Результати розгляду питань порядку 
денного: 1. Затверджено та обрано лiчильну комiсiю у складi двох осiб.  
2. Обрано Голову та секретаря зборiв. 3. Затверджено звiт Правлiння про 
дiяльнiсть Товариства у 2014 р. 4. Затверджено звiт Наглядової ради про 
дiяльнiсть Товариства у 2014 р. 5. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї за наслiдками перевiрки дiяльностi Товариства у 2014  роцi. 6. За-
тверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. 7. Прийнято рiшення 
не виплачувати дивiденди у зв'язку з отриманими збитками, збитки покривати 
за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв. 8. Вiдликано Наглядову раду у повному 
складi. 9. Обрано до складу Наглядової ради Гаражанова В. В., Селюченка 
Ю. В. та Наковалова I. П. 10. Затверджено укладенi Товариством значнi 
правочини. 11. Попередньо схваленi значнi правочини, що можуть вчиня-
тись Товариством за умови надання Наглядовою радою дозволу на їх вчи-
нення. 12. Надано право щодо вчинення погоджених значних правочинiв 
Головi правлiння Товариства. 13. Надано право Наглядовiй радi визначати 
ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виконання 
ним прийнятих на себе зобов'язань та приймати вiдповiднi рішення щодо 
дiяльностi Товариства. 14. Надано згоду на відчуження за погодженням з 
Наглядовою радою належного Товариству рухомого та нерухомого майна. 
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

рІЧна ІнформацІя емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Ак-
ціонерна компанія «Київводоканал»; 03327664; вул. Лейпцизька, 1-А,  
м. Київ, Печерський, 01015; (044) 288-87-88.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «АРКА», 31520115.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 21.08.2015 року. Кво-

рум зборів: 98,262255% до загальної кількості голосів.
порядок денний:

1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 

2013 році.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік та по-

рядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
6. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік, та визначення основних 
напрямків діяльності на 2015 рік.

7. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 
2014 році.

8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік та по-

рядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.
10. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 

викладення його в новій редакції.
12. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження положень про Загальні збори Товариства, про 

Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комі-
сію Товариства.

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На-
глядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства. За пропозицією 
акціонера Товариства ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що володіє 67% 

статутного капіталу, до порядку денного були включені питання 14 та 15.
По питаннях порядку денного прийняті відповідні рішення, щодо обран-

ня секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження звітів правління, на-
глядової ради та ревізійної комісії за 2013 та 2014 роки, затвердження фі-
нансової звітності та визначення порядку покриття збитків за 2013 та 
2014  роки, визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Також за 
результатами розгляду питань порядку денного надано згоду на укладання 
значного правочину, затверджено у нових редакціях Статут Товариства та 
положення про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товари-
ства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, відкли-
кано старі та обрано нові склади Наглядової ради та Ревізійної комісії То-
вариства, й затверджено умови цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 
Результати голосування по питаннях порядку денного загальних зборів 
розміщено на офіційному веб-сайті Товариства.

6. Інформація про дивіденди
За звітний та попередній періоди дивіденди не нараховувались та не 

виплачувались.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис. грн.)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 4964341 2954829
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4511561 2533782
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 49374 27692
Сумарна дебіторська заборгованість 354237 261432
Грошові кошти та їх еквіваленти 15658 86019
Власний капітал 107224 87325
Статутний капітал 175489 175489
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -68265 -88164
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4288497 2392299
Поточні зобов’язання і забезпечення 568613 475205
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,03 0,01

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

0,03 0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 701957600 701957600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у % від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «аКцІонерна КомпанІя «КиївводоКанал»

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КоЖУхIвСЬКе»
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6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не прий-
малось

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 959679 442004
Основні засоби (за залишковою вартістю) 53316 55001
Довгострокові фінансові інвестиції 50469 50692
Запаси 26783 3634
Сумарна дебіторська заборгованість 78650 6961
Грошові кошти та їх еквіваленти 235 242
Власний капітал 49511 39117
Статутний капітал 4911 4911

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 16397 6003
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 910168 402887
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.53 -0.15

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

0.53 -0.15

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 19654700 19654700
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик», 05496684, вул. Горького, 
буд. 7, м. Днiпропетровськ, Дніпропетровська, 49038, (0562) 38-69-33.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2016 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 05496684.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «Економіст-Аудит», 33075963.

5. Інформація про загальні збори
27.03.2015, чергові. Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Затвердження звіту виконавчого органу Товариства.
3.Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства.
4.Затвердження звіту Ревізора Товариства.
5.Затвердження річного звіту Товариства.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Пропозиції щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів та пере-
ліку питань до порядку денного подавались Наглядовою радою Товариства.

Питання порядку денного ухвалені, рiшення прийняті згідно їх проектів 
та оформлені протоколом загальних зборiв.

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

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 499,4 548,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 365,2 376,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 31,6 31,6
Сумарна дебіторська заборгованість 84,6 122,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 18,4
Власний капітал 283,7 110,9
Статутний капітал 483,5 483,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1209,5 -1382,3
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 215,7 437,8
Чистий прибуток (збиток) 172,8 191,9

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ремонтно-монтаЖне пІдприЄмСтво «харЧовиК»

пат «ндІ Колан»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості. Повне найменування емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Науково-дослiдний i конструкторсько-
технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових 
технологiй КОЛАН», код ЄДРПОУ:04637622, місцезнаходження:36002, 
м.Полтава, вул.Фрунзе,153, телефон/факс:(0532)59-25-58, електронна 
поштова адреса i.bilozerova@kolan.ua, адреса сторінки в мережі Інтер-
нет: ww.kolan.ua. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових 
осіб емітента. II. текст повідомлення. 19.04.2016 рішенням річних за-
гальних зборів (протокол №1 від 19.04.2016) в зв'язку з закінченням 
строку повноважень, припинено повноваження членів наглядової ради, 
які перебували на посаді з 23.04.2013, переобрано на новий строк  
3 роки членами наглядової ради Надіктова Віктора Миколайовича 
(частка СК 1.226%, посада-завiдувач бюро iновацiйної дiяльностi i кор-
поративного управлiння), Перця Олександра Васильовича (частка СК 
0.0265%, посада-провідний конструктор), Мороза Олександра Степа-
новича (частка СК 0.4233%, посада-технічний директор), Подгорного 
Юрія Володимировича (частка СК 0.248%, посада-заступник генераль-
ного директора по будiвництву), Зикова Сергія Вікторовича (частка СК 
0.0661%, ФО-підприємець); припинено повноваження членів ревізійної 
комісії Чернявської Людмили Андрiївни (частка СК 0.0496%), Радченко 
Марини Василiвни, Iванченко Наталiї Василiвни (акціями товариства не 
володіють), які перебували на посаді з 23.04.2013; обрано на строк  
3 роки членами ревізійної комісії Чернявську Людмилу Андрiївну (по-
сада- бакелiтник), Радченко Інну Сергіївну (посада-бухгалтер), Невмер-
жицьку Світлану Григорівну (посада-оператор комп'ютерного набору), 
акціями товариства не володіють. Головою наглядової ради обрано На-
діктова В.М. (протокол №1 засідання наглядової ради від 19.04.2016). 
Головою ревізійної комісії обрано Чернявську Л.А. (протокол №1 засі-
дання ревізійної комісії від 19.04.2016). Посадові особи письмової згоди 
на розкриття паспортних даних не надали; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. III. підпис. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. Генеральний директор Колтунов Г.А. 19.04.2016

Генеральний директор Колтунов Г.а.

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 «КриворIЗЬКе пIдприЄмСтво 
промиСлово-ЗалIЗниЧноГо транСпортУ»; 
01236549; Дніпропетровська, Довгинцiвський, 50086, м. Кривий Рiг,  
вул. Телевiзiйна, 3А; (0564)711201.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 28.04.2016 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: kppjt@01236549.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Трансексiм-
Аудит», 31932348.

5. Інформація про загальні збори. У 2015 році збори не відбувалися.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалося.
II. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 2395 3601
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2271 3471
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 26 27
Сумарна дебіторська заборгованість 80 100
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 361 1207
Статутний капітал 693 693
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -930 -890
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 2034 2394
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.01221 -0.00569
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0.01221 -0.00569

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 69290000 69290000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0
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рІЧна ІнформацІя  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «аерон», 
34851178, 08626, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. Здорівка, 
вул. Щорса, 114, (44) 206-72-53

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

21.04.2016

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

http://aeron.emit.com.ua

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

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «ГайдарІ-
вецЬ», 25210431, 19020, Черкаська 
обл., Канівський р-н, с. Ліпляве, 
вул. Софіївська, 5, (44) 206-72-53

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

21.04.2016

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

http://gaydarivetz.ugmk.net

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Інструментмаш», 25017987, вул. Набережна Заводська, буд. 7, 
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська, 49600, (056) 744-02-20

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2016 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 25017987.infosite.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ІнСтрУментмаШ»

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Мережа-сервіс», 24605831, вул. Винокурова, буд. 26, 
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська, 49051, (0562) 35-51-53

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2016 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: 24605831.infosite.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво
«мереЖа-СервІС»

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонер-
не товариство «Електропромислова компанія», 24994146,  
вул. Шевченка, буд. 59, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська, 

49030, (056) 373-77-13
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2016 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію: 24994146.infosite.com.uа

приватне аКцІонерне товариСтво 
«елеКтропромиСлова КомпанІя»

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонер-
не товариство «Інтерхім», 32192953, вул. Каштанова, буд. 4-Б,  
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська, 49000, (0562) 34-25-88

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2016 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: 32192953.infosite.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво
«ІнтерхІм»

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне аціонерне товари-
ство «Універмаг «ТОПОЛЯ», 13443302, шосе Запорізьке, буд. 56, м. 
Дніпропетровськ, Дніпропетровська, 49040, (0562) 32-40-01

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2016 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 13443302.infosite.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво
«УнІвермаГ «тополя»

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», 00374048, 
вул. Молодогвардійська, буд. 1, м. Дніпропетровськ, Дніпропетров-

ська, 49800, (056) 374-93-56.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2016 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 00374048.infosite.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«днІпропетровСЬКий КомБІнат харЧових КонцентратІв»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙ АГРО ХІМ» (місцезнахо-
дження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Вату-
тіна, 57, код ЄДРПОУ 05489359) (далі — Товариство) повідомляє про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 07 червня 2016 р. об 11:00 годині за адресою: 07300, Київ-
ська обл., вишгородський р-н, м. вишгород, вул. ватутіна, 57, в адмін-
будинку, кімната №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у позачергових загальних 
зборах відбудеться з 10:30 до 10:55 у день та за місцем проведення поза-
чергових загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах — 01 червня 2016 р.

перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядоК денний):

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства; затвердження регламенту позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства.

3. Про припинення повноважень Директора Товариства.
4. Про обрання Директора Товариства.
5. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-

меться Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договору з Директором.

6. Про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради.
7. Про обрання Членів Наглядової ради.
8. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

10. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладати-

меться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутріш-
ніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяль-
ності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні това-
риства», затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання 
Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Для участі у зборах необхідно надати: для акціонера — документ, що 
посвідчує особу (паспорт, тощо); для представників (довірених осіб) — до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт, тощо), та довіреність на право участі 
в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери (учасни-
ки) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства 
за адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, 
вул.  Ватутіна, 57, в адмінбудинку, кімната №1, по вівторкам і четвергам з 
10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а в день проведення загальних 
зборів  — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор 
ПрАТ «РАЙ АГРО ХІМ» Цубера Василь Юрійович.

довідки за телефоном: /067/ 508-63-40.

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Бердичiвська фабрика одягу», код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнахо-
дження 13301, Житомирська обл., м. Бердичiв, Соборна площа, буд.1/2, 
міжміський код та телефон емітента 04143 21230.2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 21 квітня 2016 року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію www.bfo.ho.ua. 4.Найменування ау-
диторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за 
ЄДРПОУ 33253896. 5.Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збо-
ри акцiонерiв були проведені 09.04.2015 р. Перелік питань, що розглядали-
ся на зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання секретаря за-
гальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення 
загальних зборiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
правлiння, звiту наглядової ради, звiту (висновкiв) ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2014 рiк. 4.Затвердження балансу Товариства за 2014 рiк. Затвер-
дження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 5.Розподiл прибутку i збиткiв 
Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 роцi. Особи, що по-
давали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З 
усіх питань, що розглядалися на зборах, були прийняті рішення. 6.Інфор-
мація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  40698  31060
Основні засоби (за залишковою вартістю)  32132  25107
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  5358  3887
Сумарна дебіторська заборгованість  3198  1421
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  620
Власний капітал  18346  8626
Статутний капітал  1585  1585
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  9720  -- 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  6825  10547
Поточні зобов’язання і забезпечення  15527  11887
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)  1.53309550  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 1.53309550  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  6340114  6340114
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

--  -- 

у відсотках від статутно-
го капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

Голова правлiння ____________  Стукало Галина Iванiвна

приватне аКцІонерне товариСтво «рай аГро хІм»

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «БердиЧIвСЬКа фаБриКа одяГУ»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості емітента

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Корос-
тенський завод залізобетонних шпал»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406
1.4. Місцезнаходження: вул.Маяковського, 78, м.Коростень, Житомир-

ська обл., 11505
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 9-61-65
1.6. Електронна поштова адреса: zbsh_kor@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.constanta.dp.ua
1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно рішення наглядової ради ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» 

від 31.03.16р. (протокол №1), отриманого Товариством 19.04.16р., вхід-
ний №742, із числа членів наглядової ради обрано голову наглядової 
ради ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» Михальчука Сергія Дмитровича 
строком на 3 роки, починаючи із 15.02.16р. — дати обрання посадової 
особи членом наглядової ради. Посадова особа займає посаду члена 
правління ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», акціями Товариства не володіє. Від 
посадової особи не отримано згоду на оприлюднення її паспортних да-
них. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має.

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

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

в.о. голови правління  Куницький василь Іванович

приватне аКцІонерне товариСтво
«КороСтенСЬКий Завод ЗалІЗоБетонних Шпал»
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річна інформація емітента цінних паперів пат «Укрводпроект» 
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «УКраїнСЬКий Головний 
проеКтно-роЗвIдУвалЬний та наУКово-
доСлIдний IнСтитУт З мелIоративноГо I водо-
ГоСподарСЬКоГо БУдIвництва»; 01035101; 03035,  
м. Київ, Митрополита Василя Липкiвського, 45; 8-044-248-70-16.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ — аудит», 20587317.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних Зборів — чергові. Дата проведення: 10.04.2015. Кворум 

зборів: 98,90% від загальної кількості голосів.
Порядок денний чергових загальних зборів ПАТ «Укрводпроект»: 1. Про 

обрання голови та секретаря Зборів. 2. Про обрання Лічильної комісії  
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 
2014 рік та основні напрямки роботи на 2015 рік. 4.Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу 
Товариства за 2014 рік. 6. Інформація про аудиторську перевірку Товари-
ства та затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.  
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової 
ради, Ревізійної комісії. 8.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
Ради. 10. Обрання членів Наглядової ради. 11. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів Ревізійної комісії. 12. Обрання членів Ревізій-
ної комісії. 13. Затвердження кошторисів витрат на утримання Наглядової 
ради та Ревізійної комісії, умов договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. 
14. Обрання особи, яка уповноважується Зборами на підписання договорів 
з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. 15. Прийняття рішення про 
припинення повноважень Лічильної комісії. Загальні Збори акціонерів при-
йняли такі рішення по п.п.1-15 1. Обрати: Головою Зборів Дупляка В.Д. , 
секретарем Зборів Губарєву К.Ф. 2.Обрати Головою Лічильної комісії — Єр-
лінєкова С.М., членами Лічильної комісії: Черниша В.М., Лесика В.Я 3. Ро-
боту Правління Товариства у 2014 році визнати задовільною. 4. Роботу 
Наглядової ради визнати задовільною та затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік 5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про 
перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.  
6.1 Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік; 6.2 Затвердити ба-
ланс та валюту балансу за 2014 рік в розмірі 51865,00 тис. грн. 7.1.Правлінню 
Товариства: — проаналізувати та визначити статті найбільших фінансових 
та матеріальних витрат, які несе Товариство, та знайти шляхи зменшення 
цих витрат; — вжити заходи щодо більш ефективного використання при-
міщень, зокрема по гаражу; 7.2. Наглядовій раді Товариства сконцентрува-
ти увагу на забезпеченні беззбитковості роботи Товариства у 2015 році  
8.1 Кошти прибутку Товариства в резервний капітал не направляти; 8.2 Ди-
віденди по результатах роботи за 2014 рік виплатити в розмірі 707272,8 грн. 
з розрахунку 15 коп. на одну акцію за рахунок чистого прибутку . 9. Припи-
нити повноваження членів Наглядової ради Товариства Величко С.В., Мар-
кіна В.В., Юрченко Ю.П. 10. За результатами кумулятивного голосування 
обрати членами Наглядової ради акціонерів: 1. Величко С.В.; 2. Маркін В.В.; 
3. Юрченко Ю.П.. 11. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії То-
вариства Дупляк О.В., Ковтонюк О.А., Романишиної З.М. 12. За результата-

ми кумулятивного голосування обрати членами Ревізійної комісії акціоне-
рів: 1. Дупляк О.В. 2. Ковтонюк О.А. 3. Романишина З.М. 13.1 Затвердити 
кошториси на утримання Наглядової Ради та Ревізійної комісії з 
10.04.2015 р. по 09.04.2018 р. 13.2 Затвердити умови договорів з Головою 
Наглядової ради, Головою Ревізійної комісії, членами Наглядової ради та 
Ревізійної комісії. 14.Уповноважити Голову Правління Дупляка В.Д. на під-
писання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової 
Ради, з Головою та членами Ревізійної комісії. 15. Припинити повноважен-
ня Лічильної комісії на загальних Зборах акціонерів ПАТ «Укрводпроект» 
10 квітня 2015 року.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 707272.800 0.000

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0.000 0.15 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 612317.690 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

10.04.2015

Дата виплати 
дивідендів

20.04.2015

Виплата дивiдендiв: черговi загальнi Збори акцiонерiв, якi вiдбулися 
10.04.2015 року прийняли рiшення про виплату дивiдендiв по пiдсумках 
роботи Товариства за 2014 рiк iз розрахунку 15 коп. на 1 акцiю на 
загальну суму 707272,80 грн. Початок виплати дивiдендiв 20.04.2015 р. 
За звiтний 2015 рiк дивiденди не нараховувалися и не виплачувалися. В 
натуральнiй формi дивiденди не виплачувались.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 49600 51894
Основні засоби (за залишковою вартістю) 37525 40478
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 635 7312
Сумарна дебіторська заборгованість 5977 241
Грошові кошти та їх еквіваленти 4425 1509
Власний капітал 46364 46863
Статутний капітал 1179 1179
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6976 8359
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 223 621
Поточні зобов’язання і забезпечення 3013 4410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.06172 0.21145

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

0.06172 0.21145

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4715152 4715152
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «приоЗерне 2»; 2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 36837365; 3. Місцезнаходження емітента: 68300 м. Кiлiя 
вулиця Ленiна, будинок 56; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 
0484342588, 0484342588; 5. Електронна поштова адреса емітента:  
info@priozerne.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: priozerne.com.ua;  
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про зміну складу посадових осіб 
емітента

2. текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової Ради АхБолом Б.В. (AhBolom B.V.) (Код 

за ЄДРПОУ 52656624) припинено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акціо-
нерів, протокол вiд 20.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 99.99000% на суму 73572642.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi — 2 роки 3 міс. Вiдповiдно до змiн внесених до Закону Украї-

ни «Про акцiонернi товариства», які набувають чинностi 1 травня 2016 року, 
дане Рішення набирає чинності 1 травня 2016 року, але не ранiше дня на-
брання чинностi Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих 
актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» №289-VIII вiд 07.04.2015 р.

На виконання приписiв Закону України «Про внесення змiн до деяких 
законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» №289-VIII вiд 
07.04.2015 р. Товариством були внесенi вiдповiднi змiни до Статуту Това-
риства шляхом викладення його в новiй редакцiї. У зв'язку з приведенням 
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть зi змiнами до Закону України «Про 
акцiонернi товариства» були внесенi змiни у загальну концепцiю розвитку 
Товариства, було змiнено органiзацiйну структуру Товариства, а саме: 
лiквiдовано Наглядову Раду Товариства. Дане Рiшення набирає чинностi 
1 травня 2016 року, але не ранiше дня набрання чинностi Закону України 
«Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту 
прав iнвесторiв» №289-VIII вiд 07.04.2015 р.

3. підпис
Генеральний директор маргаза андрiй миколайович підтверджує 

достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе 
відповідальність згідно з законодавством.
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річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «пиняЗевицЬКий Кар’Єр»; 01374553; 
11634, Житомирська область, Малинський, с.м.т. Гранiтне, Шевчен-
ка  буд.  15; (04133) 95-310.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: pyniazyvetskiy.constanta.dp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ», 
31231755.

5. Інформація про загальні збори 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 30.04.2015 р. Мiсце прове-

дення загальних зборiв: вул. Шевченка, 15, смт. Гранiтне, Малинського ра-
йону, Житомирської областi.

Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту за 2014 рiк.
4. Звiт Виконавчого органу та прийняття рiшення за наслiдками розгля-

ду звiту за 2014 рiк.
5. Звiт Ревiзора та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту за 

2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2014рiк.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
9. Прийняття рiшень про попереднє схвалення значних правочинiв, 

щодо яких є зацікавленість, якi будуть вчинятися протягом року з дати про-
ведення зборiв акцiонерiв.

10. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину пере-
вищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi товариства.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню - прийняти 

рiшення з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв; по 2 питан-
ню - обрати Лiчильну комiсiю; по 3 питанню - затвердити звiт Наглядової 
ради за 2014 рiк; по 4 питанню - затвердити звiт Виконавчого органу та 
прийняття рішення за наслiдками розгляду звiту за 2014 рiк; по 5 питанню 

- затвердити звiт Ревiзора за 2014 рiк; по 6 питанню - затвердити рiчний звiт 
товариства за 2014 рiк; по 7 питанню - затвердити розподiл прибутку Това-
риства за 2014 рiк; по 8 питанню - визначити основними напрямками 
дiяльностi Товариства на 2015 рiк: виробництво фракцiйного гранiтного 
щебеню в обсязі 950 тис.м3; по 9 питанню - прийнняти рiшеня про попере-
днє схвалення значних правочинiв,щодо яких є зацікавленість, які будуть 
вчинятися протягом року з дати проведення зборiв акціонерів; по 10 питан-
ню - 1. затвердити всi значнi правочини Товариства, якi були укладенi впро-
довж 2014 року та до моменту проведення цих загальних зборiв акцiонерiв; 
2. попередньо схвалити правочини купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, надан-
ня послуг застав, порук, отримання позики, кредиту, гранична вартiсть кож-
ного з яких перевищуватиме 12 018 000,00 грн., якi будуть вчинятися Това-
риством у перiод з 30 квітня 2015 року до 30 квітня 2016 року. Укладення та 
вчинення кожного з таких правочинів не потребує додаткового схвалення 
(погодження) загальними зборами акцiонерiв Товариства, але повинно 
бути попередньо погоджено з Наглядовою радою Товариства.

Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 

років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  39627  48545
Основні засоби (за залишковою вартістю)  29909  35480
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  4260  5188
Сумарна дебіторська заборгованість  4302  6405
Грошові кошти та їх еквіваленти  172  69
Власний капітал  20367  24329
Статутний капітал  892  892
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 16441  20403

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  103  969
Поточні зобов'язання і забеспечення  19157  23247
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -2.22039900  2.72253870
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 -2.22039900  2.72253870

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1784364  1784364
Цінні папери власних випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

директор  онопрiєнко микола олександрович

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 
«Обл теплокомуненерго»; 03357671; Чернігівська, 14000, м. Чернiгiв, вул. 
Комсомольська, 55-б; (0462) 77-43-24.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«РФС-Аудит», 31275766.

5. Інформація про загальні збори 
30.04.2015 відбулись чергові загальні збори акціонерів. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї, прийняття рiшення з пи-

тань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2. Обрання Секретаря загальних зборiв. 3. Звiт Правлiння АТ про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 4. Звiт Ревiзiйної 
комiсiї АТ про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Правлiння у 2014 роцi. 5. Затвердження балансу та звiту про фiнансовi резуль-
тати за 2014 рiк. 6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за результатами 2014 
року. 7. Погодження дiй Правлiння щодо укладання значних правочинiв у 2014 
роцi. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться АТ у ходi 
господарської дiяльностi в перiод до наступних загальних зборiв акцiонерiв.

Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.
Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення (Об-

рано лiчильну комiсiю, затверджено регламент зборiв; Обрано секретаря 
зборiв; Затвердженно звiти Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї; Затверджено баланс та звiт про фiнансовi результати; Прийнято 
рiшення збитки за 2014 рiк покривати за рахунок прибуткiв наступних 
перiодiв, дивiденди не нараховувати; Схвалили дiї Правлiння, щодо укла-
дених у 2014 роцi значних правочинiв; Попередньо схвалили укладання 

Правлiнням значних правочинiв, якi вчинятимуться АТ у ходi поточної гос-
подарської дiяльностi в перiод до наступних загальних зборiв акцiонерiв.).

06.11.2015 відбулись чергові загальні збори акціонерів. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї, прийняття рiшення з пи-

тань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2. Обрання Секретаря загальних зборiв. 3. Звiт Голови правлiння АТ про поточ-
ний фiнансово-економiчний стан Товариства. 4. Прийняття рiшення про достро-
кове припинення повноважень членiв Наглядової ради. 5. Обрання нового скла-
ду Наглядової ради Товариства. 6. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами На-
глядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.

Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.
Обрано лiчiльну комiсiю, затверджено регламент. Обрано секретаря 

зборiв. Затверджено звiт Правлiння. Достроково припинено повноваження 
членiв Наглядової ради. Обрано новий склад Наглядової ради. Затвердже-
но цивiльно-правовi договори, трудовi договори (контракти), що укладати-
муться з членами Наглядової ради та встановити розмiр їх винагороди 
згiдно штатного розкладу. Уповноважено Голову правлiння на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 

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

ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 279841 301511
Основні засоби (за залишковою вартістю) 157625 163366
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9164 2457
Сумарна дебіторська заборгованість 6834 83976
Грошові кошти та їх еквіваленти 722 6365

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «оБлтеплоКомУненерГо»
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Власний капітал 46675 70332
Статутний капітал 758 758
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -43489 -32981
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 1431
Поточні зобов'язання і забезпечення 233166 229748
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-3.47 0.74

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

-3.47 0.74

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3030120 3030120
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0

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

0 0

Спростування інформації в повідомленні
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «авІа-
КомпанІя КонСтанта» (Україна, 69013, м. Запоріжжя,  
вул. Блакитна, 4, код ЄДРПОУ 20508143) повідомляє, що Повідомлення 
про проведення загальних зборів, опубліковане 18.04.2016р. в бюлетені 
«Відомості НКЦПФР» № 74 (2328), містить технічну помилку.

21.04.2016 Товариством самостійно виявлено факт розкриття недо-

стовірної інформації. Зазначене повідомлення спростовано шляхом 
розміщення 21.04.2016 в загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР в мережі Інтернет відповідного виправленого повідомлення.

Абзац 2 Повідомлення слід читати в наступній редакції : «Реєстрація 
акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 
травня 2016 року з 16.30 год. до 16.50 год. за адресою: Україна, м. Запо-
ріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», кімната № 100 на 
другому поверсі).»

Інший текст Повідомлення залишається без змін.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 91
2. ЗАТ АВТОСЕРВІС 49
3. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕБЛІ» 79
4. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15162 37
5. ПРАТ АГРО-СПЕКТР 22
6. ПРАТ АГРОСПЕЦМОНТАЖ 72
7. ПРАТ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОПЕЙСЬКІ 
ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ» 

28

8. ПРАТ АЕРОН 87
9. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 8

10. ПАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» 85
11. ПРАТ АРТЕМІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 84
12. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКА ФАБРИКА ОДЯГУ 88
13. ПАТ БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 70
14. ПАТ БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 74
15. ПРАТ БЕТОН 8
16. ПРАТ БІАС 34
17. ПАТ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ 51
18. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 19
19. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 77
20. ПАТ ВГП 10
21. ПРАТ ВЕСНА 52
22. ПРАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВИСОКИЙ ЗАМОК» 41
23. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БЕРЕСТ» 4
24. ПАТ ВІНТЕР 18
25. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ МОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ
29

26. ПАТ ВТО «НАДЗБРУЧЧЯ» 23
27. ПРАТ ГАЙДАРІВЕЦЬ 87
28. ПАТ ГЕДЕОН РІХТЕР УА 65
29. ПРАТ ГЕРКУЛЕС 19
30. ПРАТ ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006 79
31. ПРАТ ДНІПРО 52
32. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 43
33. ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ 66
34. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11203
21

35. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА 
БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

46

36. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 51
37. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ 

КОНЦЕНТРАТІВ
87

38. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 
«ДНІПРО»

38

39. ПАТ ДНІПРОПЛАСТМАС 33
40. ПРАТ ДОІРЕА 50
41. ТОВ ДОМІНІОН ІНВЕСТ 34
42. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР 24
43. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 2
44. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 71
45. ПРАТ ДУБЕНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДУБНОАГРОПРОМТРАНС» 
29

46. ПРАТ ДУБРИК 75
47. ПАТ ДУБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 29
48. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 77
49. ПРАТ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ 4
50. ПРАТ ЕЛЕКТРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 87
51. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 37
52. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ 8
53. ПРАТ ЕНРАН 51
54. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 27
55. ПРАТ ЖЕСТ 18
56. ПАТ ЖИТОМИРМОЛОКО 30
57. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№19
71

58. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «ШЛЯХІНДУСТРІЯ» 57
59. ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР» 32
60. ПАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 2
61. ПРАТ ЗАНГАС-НГС 31
62. ПРАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 42
63. ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ 73
64. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД 13
65. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД 15
66. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 36
67. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 25
68. ПАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 26
69. ПАТ ЇЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ 4
70. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ»
16

71. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 25
72. ПРАТ ІНСТРУМЕНТМАШ 87
73. ПРАТ ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ 36
74. ПРАТ ІНТЕРМАРКЕТ 75
75. ПРАТ ІНТЕРХІМ 87
76. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА «ТЕЛЕГРАФЪ» 3
77. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17439 29
78. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 23
79. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР`ЄР 75
80. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
12

81. ПАТ КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО 
УСТАТКУВАННЯ

17

82. ПРАТ КЗЕСО-ХОЛДИНГ 16
83. ПАТ КИЇВСЬКЕ АГЕНТСТВО ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ 

«КИЙ АВІА» 
62

84. ПАТ КОЖУХІВСЬКЕ 85
85. ПАТ КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» 78
86. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 45
87. ПАТ КОРОСТЕНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОПІДПРИЄМСТВО 0606 «АГРОПРОМТЕХНІКА»
42

88. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 88
89. ПАТ КРЕАТИВ ГРУП 72
90. ПАТ КРИВОРІЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВО-

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
86

91. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1 49
92. ПАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 63
93. ПАТ ЛАКТІС 18
94. ПАТ ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА 55
95. ВАТ ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 30
96. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ «НА РИНКУ» 42
97. ПАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 22
98. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 3
99. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 5
100. ПРАТ МАПО 29
101. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 35
102. ПРАТ МЕДИЦИНА 75
103. ПАТ МЕНА ПАК 52
104. ПРАТ МЕРЕЖА-СЕРВІС 87
105. ПАТ МЕТА БАНК 82
106. ПРАТ МЕТРОБУД 69
107. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ 19
108. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ТЕНІСНИЙ ЦЕНТР «ТАС-ТЕНІС 

ЦЕНТР»
36

109. ПРАТ МЛЗ 81
110. ПРАТ МОНТАЖСЕРВІС 56
111. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО 
ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН

81

112. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО 
ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН

86
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
113. ПАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»
54

114. ПАТ НВО «РАССВЕТ-ЕНЕРГО» 37
115. ПРАТ НКГ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ 9
116. ВАТ НОВОСІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 41
117. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 90
118. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
38

119. ПАТ ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 40
120. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 61
121. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 60
122. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 9
123. ДП ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 62
124. ПАТ ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО 

«РЕСПЕКТ»
40

125. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО - СВЕРДЛИЛЬНИХ 
ВЕРСТАТІВ

58

126. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

39

127. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 52
128. ПРАТ ОДЯГ 70
129. ПАТ ОРІХІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 48
130. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 49
131. ПРАТ ПАКЕТ 56
132. ПРАТ ПЕНТОПАК 60
133. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 15 

«ДУНАЙВОДБУД»
39

134. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 64
135. ПАТ ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО 

ФАРФОРУ
57

136. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР»ЄР 90
137. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 58
138. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ»
83

139. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ТЕРНОПІЛЬГАЗ»

69

140. ПРАТ ПОБУТ 72
141. ПРАТ ПОБУТПОСЛУГИ 35
142. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 11
143. ПРАТ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

28

144. ПАТ ПРИКОРДОННИК 32
145. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 89
146. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КОЛЬОРМЕТ» 
40

147. ПРАТ ПРОДМАГТОРГ 76
148. ПАТ ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА 3
149. ПАТ ПУТИЛЬСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 73
150. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 88
151. ПАТ РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ 60
152. ВАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

«ТЕРНОПІЛЬРЕМБУД»
34

153. ПРАТ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ХАРЧОВИК»

86

154. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 52
155. ПРАТ РІВНЕБУДТРАНССЕРВІС 29
156. ПАТ РІВНЕНСЬКА ФІРМА «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» 30
157. ПРАТ РОКС 34
158. ПРАТ САТП-1404 32
159. ПРАТ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «НОРД» 21
160. ПРАТ СИЛІКАТ 48
161. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 44
162. ПАТ СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧСЕРВІС 73
163. ПРАТ СОЛОМЕНКА 42

164. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №549

31

165. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №549

31

166. СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПІДРЯДНИХ 
РОБІТ-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САНСЕРВІС»

73

167. ПРАТ СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР 71
168. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 23
169. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ» 69
170. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 62
171. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ» 24
172. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 38
173. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» 4
174. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» 74
175. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» 74
176. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ» 56
177. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» 16
178. ПРАТ СТРОЙАВТОСЕРВИС 56
179. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 50
180. ТОВ ТД АЛІАНС-МЄДІА 64
181. ПРАТ ТЕАТРАЛЬНЕ 16
182. ПРАТ ТЕРА-ГАРАНТ 53
183. ПРАТ ТЕРА-ГАРАНТ 80
184. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 84
185. ПРАТ ТІЗ-ТОПАЗ 8
186. ПАТ ТНТ 30
187. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА «ДНІПРООБЛОПТТОРГ» 12
188. ПРАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 35
189. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 77
190. ПРАТ ТРАНСКОНТИНЕНТ 22
191. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 20
192. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД – 3» 59
193. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 10
194. ПАТ ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 49
195. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 70
196. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО ВОЛОКНА
5

197. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ХОЛДИНГ 9
198. ПАТ УКРВОДПРОЕКТ 89
199. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 28
200. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ТОПОЛЯ» 87
201. ВАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №1 28
202. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 8
203. ПРАТ ФОРУМ - АВТОСЕРВІС 75
204. ПРАТ ФОРУМ - АВТОСЕРВІС 75
205. ПАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 53
206. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 50
207. ПАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МОЛОКОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 

ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ
83

208. ПРАТ ЦЕНТР КОРПОРАТИВНИХ РІШЕНЬ 60
209. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МАЯК» 17
210. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 3
211. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 25
212. ПРАТ ЦИНК 76
213. ПАТ ЦУМАНЬ 84
214. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТАРНИЙ ЗАВОД 45
215. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1 72
216. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 45
217. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД 15
218. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД 68
219. ЗАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 23
220. ПРАТ ЧИНАР 57
221. ПРАТ ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГРУПА-«SU GROUP» 12
222. ПРАТ ЯНТАР 7
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та фон до во го рин ку
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Ви да вець:
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«Агентство з розвитку інфраструктури  
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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
21.04.2016 р. 


