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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 490 від 21.04.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2016р.  м. Київ  № 490 

Про видачу ліцензій на про-
вадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку-
діяльності з торгівлі цінними 
паперами ТОВ «ТОРГОВЕЦЬ 
ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «ПЕР-
ША ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА» 
(код за ЄДРПОУ 37205851) 

За підсумками розгляду заяви від 22.02.2016 вих. №07 
та відповідних документів, поданих заявником до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
видачу ліцензій на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними па-
перами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформ-
лення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386 (із змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 
«ПЕРША ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 
37205851; місцезнаходження: 79035, Львівська обл., 
м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 135) ліцензії на про-
вадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме бро-
керську діяльність, дилерську діяльність.

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПфР

НКЦПфР повідомляє  
про ліцензування на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 21.04.2016 № 216-ЦА-УП-ДУ, 
винесеної у відношенні ТОВ «фК «ЕКСПЕРТ» (код за 
ЄДРПОУ: 36531540) за призначення керівником особи, 
яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника 

ліцензіата, зупинено на строк до 17 червня 2016 року 
дію ліцензій на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: де-
позитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ 
№263492 від 01.10.2013 та діяльності із зберігання акти-
вів інститутів спільного інвестування серії АЕ №263493 
від 01.10.2013.

26.04.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПфР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СIЧ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні 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 «БАНК СIЧ»

2. Код за ЄДРПОУ 37716841
3. Місцезнаходження 01033, Київ, Володимирська, 63
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207-14-81 044 289-37-64
5. Електронна поштова адреса bank@sichbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.sichbank.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «БАНК СIЧ» (Протокол №7 вiд 22.04.2016р.) прийнято рішення:
1. Припинити повноваження Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» у 

зв‘язку iз виходом зi складу Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» члена 
Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Киричек О.В. (04.04.2016 р. без 
рiшення Загальних зборiв на пiдставi заяви за власним бажанням припине-
но повноваження Киричек О.В.):

- Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Раздорожного Валерiя 
Вiкторовича. Володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 48,33%. Не-
погашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини 
у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Строк перебування на 
посадi 5 рокiв 1 мiсяць. Посадова особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних.

- члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Гордеєва Iгоря 
Валерiйовича. Часткою в статутному капiталi ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини усферi господарської, службової дiяльностi не має. Строк перебуван-
ня на посадi 4 роки 5 мiсяцiв. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.

- члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Мельника Андрiя Павловича. 
Володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 9,17%. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 
сферiгосподарської, службової дiяльностi не має. Строк перебування на 
посадi 1 рiк. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- члена Спостережної ради Губанова Олега Вячеславовича. Часткою в 
статутному капiталi ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогашеної судимостi за 
злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 
службової дiяльностi не має. Строк перебування на посадi 1 рiк. Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Баланди Олега Iвановича. 
Володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 30,83%. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 
сферiгосподарської, службової дiяльностi не має. Строк перебування на 
посадi — 3 мiсяцi. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспорт-
них даних.

2. Обрати склад Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» терміном на 
1 рiк:

- Голова Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Раздорожний Валерiй 
Вiкторович. Володiє акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 48,33%. Непогаше-
ної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Раздорожний В.В. обiймав посади: 11/2011-т.ч — Голова Спостережної 
ради «БАНК СIЧ»;07/2012 — т.ч — комерцiйний директор 
ТОВ «Естрела»;10/2008-03/2011 менеджер- аналiтик ТОВ «Естрела». Про-
тягом останнiх п‘яти рокiв (обирався неодноразово) обiймав посаду Голови 
Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ». Посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних.

- член Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Баланда Олег Iванович. 
Володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 30,83%. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх п‘яти рокiв 
Баланда О.I. обiймав посади: 02/2016 — т.ч. член Спостережної ради 
ПАТ «БАНК СIЧ»,07/2014-01/2016 — заступник директора 
ТОВ «ЯРОС»,02/2007- 07/2014 — фiнансовий директор ТОВ «Естрела». 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- член Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Мельник Андрiй Павлович. 
Володiє пакетом акцій ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 9,17%. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 
сферiгосподарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх п’яти 
рокiв Мельник А.П. обiймав посади директора, радника ТОВ «Еста Велл 
Сервiсез Україна». З 16.04.2015р. обiймав посаду члена Спостережної 
ради ПАТ «БАНК СIЧ». Посадова особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних.

- незалежний член Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Губанов Олег Вя-
чеславович. Акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогашеної судимостi за 
злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, служ-
бової дiяльностi не має. Протягом останнiх п’яти рокiв Губанов О.В. обiймав 
посаду: 04/2006-т.ч–член Правлiння ПрАТ «Укргаз-Енерго». З 16.04.2015р. 
обiймав посаду незалежного члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ». По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- незалежний член Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Матузенко 
Геннадiй Вiталiйович. Акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Матузенко Г.В. обiймав посади:09/2013р. по т.ч. — ТОВ «Компанiя «БАК 
ХАУС», радник генерального директора; 10/2011 р. — 02/2012р. ТОВ «Ком-
панiя «БАК ХАУС», радник генерального директора; 12/2010-08/2011 рад-
ник Голови Правлiння ПАТ «Столиця». Посадова особа не надала згоду 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 Шульга Влада Вiкторiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2016
(дата)

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

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

Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький завод 
надпотужних трансформаторiв», 
13604509, Запорізька обл., Хортицький р-н, 69124, 
м. Запорiжжя, вулиця Випробувачiв, будинок 2, 
(061) 701 93 10.

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

25.04.2016

3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтер-
нет, на якій розмі-
щено регулярну 
річну інформацію

www.zst.ua

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ 
аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної 
особи — підпри-
ємця), якою про-
ведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудитор-
ська компанiя «Аваль»», 32440628 

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

Черговi Загальнi збори акцiонерiв 23.04.2015р. проводи-
лися з iнiцiативи Наглядової ради Товариства з метою 
пiдведення пiдсумкiв роботи Товариства у 2014 роцi. 
Рiшенням Наглядової ради вiд 20.02.2015 затверджено 
наступний порядок денний зборiв (перелiк питань, що ви-
носяться на голосування): 1.Прийняття рiшення про об-
рання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх 
повноважень. 2.Розгляд звiту Генерального директора 
Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Генерального директора Товариства. 
3.Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та 
загальний стан Товариства у 2014 роцi, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
Товариства. 
4.Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства. 
5.Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту 
(рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2014 рiк.  
6.Прийняття рiшення про затвердження основних 
напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2015рiк. 
7.Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв 
Товариства. 
8.Прийняття рiшення про попереднє схвалення зна-
чних правочинiв. 
Протягом строку, встановленого Законом України «Про 
акцiонернi товариства», до Товариства надiйшла 
пропозицiя вiд акцiонера Гавловського Iгоря Вячеславо-
вича щодо доповнення порядку денного (перелiку пи-
тань, що виносяться на голосування) новим питанням та 
проектом рiшення з цього питання. 03.04.2015 Наглядо-
вою радою Товариства було прийняте рiшення про вклю-
чення пропозицiї акцiонера Товариства — Гавловсько-
го I.В. до Порядку денного Зборiв шляхом доповнення 
Порядку денного Зборiв новим питанням: «9. Прийняття 
рiшення про схвалення значних правочинiв, вчинених 
Товариством.», та проектом рiшення з цього питання. 
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з пи-
тань порядку денного: 
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: « Обрати 
склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 7 осiб. До складу 
лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: Уманська О.П., 
Лагодюк Є.С., Куликова Л.О., Овденко Г.В., Вагiна Т.Г., 
Юрченко Н.В., Кононюк Т.Ю. Припинити повноваження 
членiв лiчильної комiсiї з моменту завершення Зборiв.»
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийня-
ти до вiдома звiт Генерального директора Товариства 
за 2014 рiк. Роботу Генерального директора Товари-
ства у 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що 

вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним на-
прямкам дiяльностi та планам Товариства, а також 
iнтересам Товариства в цiлому.»
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «При-
йняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою 
дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2014 роцi. 
Роботу Наглядової ради у 2014 роцi визнати 
задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї 
розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам 
Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв 
в цiлому.»
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «При-
йняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2014 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства у 2014 роцi визнати задовiльною.» 
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвер-
дити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства 
за 2014 рiк.» 
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвер-
дити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства 
на 2015 рiк.» 
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Збиток 
Товариства, отриманий за пiдсумками господарської 
дiяльностi в 2014 роцi покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку попереднiх рокiв.» 
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Згiдно 
частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства», схвалити вчинення Товариством наступних 
значних правочинiв. Схвалити вчинення Товариством 
правочинiв протягом одного року з моменту прийняття 
цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна 
вартiсть кожного зi значних правочинiв — не бiльше 
еквiваленту 300 (триста) мiльйонiв доларiв США на 
дату вчинення правочину; характер правочинiв — пра-
вочини, предметом яких є надання поруки банкiвським 
установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення 
кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, 
заставу, внесення змiн до умов фiнансування, надано-
го банкiвськими установами, укладення договорiв 
гарантiй та акредитивiв. Схвалити вчинення Товари-
ством правочинiв протягом одного року з моменту при-
йняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична 
сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв — не 
бiльше еквiваленту 4 (чотири) мiльйони доларiв США 
на дату вчинення правочину; характер правочинiв — 
правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, 
послуг. Схвалити вчинення Товариством правочинiв 
протягом одного року з моменту прийняття цього 
рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна 
вартiсть кожного зi значних правочинiв — не бiльше 
еквiваленту 4 (чотири) мiльйони доларiв США на дату 
вчинення правочину; характер правочинiв — правочи-
ни, предметом яких є продаж товарiв, що виробляють-
ся Товариством. Надати Наглядовiй радi Товариства 
повноваження щодо прийняття рiшень про вчинення 
значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим 
рiшенням, а також про визначення (погодження) будь-
яких iнших умов значних правочинiв (в тому числi їх 
вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно 
до умов цього рiшення. Надати Наглядовiй радi Това-
риства повноваження щодо прийняття рiшень про ви-
значення посадової особи, на яку буде покладено 
обов’язок щодо пiдписання та укладення вищезазначе-
них правочинiв.» 
З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Схва-
лити вчиненi Товариством значнi правочини, а саме: 
договiр про внесення змiн № 3 вiд 07.04.2015 до 
iпотечного договору №б/н вiд 18.07.2013 (реєстрацiйний 
номер 747), укладеного з Публiчним акцiонерним това-
риством «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї», в зв’язку зi 
змiною умов фiнансування Публiчного акцiонерного то-
вариства «ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР» за Договором 
про вiдкриття кредитної лiнiї № 72-В/12/08/КЛ-КБ вiд 
21.09.2012 у зв’язку зi змiною графiку погашення кре-
дитної заборгованостi та строку сплати процентiв за 
користування кредитом на умовах вiдомих Товари-
ству.».

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИй ЗАВОД НАДПОТУжНИХ ТРАНСфОРМАТОРIВ»
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II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 111540 123892
Основні засоби (за залишковою вартістю) 108064 112870
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 69 109
Сумарна дебіторська заборгованість 1269 5975
Грошові кошти та їх еквіваленти 103 247
Власний капітал 99928 115644
Статутний капітал 6164 6164

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 79445 94686
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 6432 7638
Поточні зобов’язання і забезпечення 5180 610
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.13 -0.17
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 123280000 123280000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне товариство 
« Каланчацький комбiнат хлiбопродуктiв », 00952344, Херсон-
ська обл., Каланчацький р-н, 75822, смт. Мирне, вул. Елеваторна, 5, 
тел.0553039177;2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016р.;3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію http://kkhp.pat.ua;4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця),якою проведений 
аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю не-
залежна аудиторська фiрма«Прiоритет»,141245964;5. Інформація про 
загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент — акціонер-
не товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.04.2015р.

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ: 1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв. 2. Звiт Гене-
рального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
3. Звiт Наглядової ради товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та за-
твердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2014 рiк. 6. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства. 7. Про 
внесення змiн до Статуту Товариства. 8. Про внесення змiн до внутрiшнiх 
положень Товариства. 9. Про вiдкликання (дострокове припинення) по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання членiв 
Наглядової ради Товариства. 11. Про затвердження умов договорiв (ти-
пової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства. 12. Про вiдкликання (дострокове припинення) повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Про обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 14. Про затвердження умов договорiв, що укладати-
муться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Про обрання 
Ревiзора Товариства. 16. Про затвердження умов договору (типової фор-
ми договору), що укладатиметься з Ревiзором Товариства, встановлення 
розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договору з Ревiзором Товариства. Пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного надавались наглядовою радою товариства.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ: 1. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв То-
вариства: Куценко Вячеслав Юрiйович — голова лiчильної комiсiї; Живун 
Володимир Павлович — член лiчильної комiсiї; Маслова Олена 
Вiкторiвна  — член лiчильної комiсiї. 2. Затвердити звiт Генерального ди-
ректора про результати фiнансово — господарської дiяльностi Товари-
ства за 2014 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 
рiк. 4. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Калан-
чацький комбiнат хлiбопродуктiв» за 2014 рiк. 5. Затвердити рiчний звiт 
Товариства за 2014 рiк. 6. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по 
результатам дiяльностi Товариства за 2014 рiк розподiл прибутку Товари-
ства за 2014 рiк не здiйснюється. Збиток Товариства по результатам 
дiяльностi за 2014 рiк покрити за рахунок нерозподiленого прибутку ми-
нулих рокiв. 7. Внести змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товари-
ства «Каланчацький комбiнат хлiбопродуктiв» шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити 
Генеральному директору Товариства Кузьминiй Вiрi Миколаївнi пiдписати 
Статут Публiчного акцiонерного товариства «Каланчацький комбiнат 
хлiбопродуктiв» в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов’язанi iз 
державною реєстрацiєю Статуту Товариства в затвердженiй новiй 

редакцiї у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом 
видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. 8. Внести змiни та доповне-
ння до наступних внутрiшнiх положень Товариства, шляхом викладення 
їх в новiй редакцiї: Положення про Загальнi збори Товариства; Положен-
ня про Наглядову раду Товариства. У зв`язку iз внесенням змiн до Стату-
ту Товариства переiменувати Положення про Ревiзiйну комiсiю в Поло-
ження про Ревiзора Товариства, та викласти його в новiй редакцiї. 
Затвердити зазначенi внутрiшнi положення Товариства. Доручити Гене-
ральному директору Товариства — Кузьминiй Вiрi Миколаївнi пiдписати 
щойно затвердженi новi редакцiї Положення про Загальнi збори Товари-
ства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про 
Ревiзора Товариства». 9. Вiдкликати (достроково припинити) повнова-
ження членiв Наглядової ради Товариства: Шмiдт Жанни Володимирiвни — 
голови Наглядової ради, Назмутдинової Лiлiї Зайнагiтдинiвни, Петраше-
вої Натальї Сергiївни, Захарової Свiтлани Миколаївни, Чернова Макcима 
Вєньямiновича — членiв Наглядової ради. 10. Перелiк кандидатiв обра-
них до складу Наглядової ради Товариства: Шмiдт Жанна Володимирiвна, 
Назмутдинова Лiлiя Зайнагiтдинiвна, Петрашева Наталья Сергiївна, За-
харова Свiтлана Миколаївна, Тряпiцин Сергiй Петрович. 11.Затвердити 
умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства на затвер-
джених умовах, Генерального директора Товариства — Кузьмину Вiру 
Миколаївну. 12. Вiдкликати (достроково припинити) повноваження членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства: Блiнової Ольги Олександрiвни, Крюкової 
Тетяни Михайлiвни, Грибушенкова Дмитра Анатолiйовича. 15. Кандидат 
обраний на посаду Ревiзора Товариства: Грибушенков Дмитро 
Анатолiйович. 16. У зв’язку iз внесенням змiн до Статуту Товариства та 
запровадженням в Товариствi посади Ревiзора, затвердити умови дого-
вору (типову форму договору), який укладатиметься з Ревiзором Товари-
ства. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договору з 
Ревiзором Товариства на затверджених умовах, Генерального директора 
Товариства — Кузьмину Вiру Миколаївну.

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

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

Найменування
Показника

період
звітний попере-

дній
Усього активів 68638 73269
Основні засоби (за залишковою вартістю) 32525 35723
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15204 9836
Сумарна дебіторська заборгованість 32 66
Грошові кошти та їх еквіваленти 14923 12413
Власний капітал 66669 72308
Статутний капітал 4232 4232
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5605 34
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забеспечення 1969 961
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.33398 -0.01849
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0.33398 -0.01849

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16926400 16926400
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «КАЛАНЧАЦЬКИй КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
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Річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство 
«Кременчуцький колісний завод», 
00231610, проїзд Ярославський, 8, 
м.Кременчук, Полтавська, Україна, 
39611, (0536) 76-42-23

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

26.04.2016

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

www.krkz.pat.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Січень-Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 27.03.2015 року. Кворум 
зборів: 97,73% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах: 
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь 
Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів 
ПАТ «КрКЗ». Затвердження регламенту Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».
2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результа-
ти фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2014 рік.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік 
та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «КрКЗ» за 2014 рік.
5.Затвердження річного звіту ПАТ «КрКЗ» за 2014 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку ПАТ «КрКЗ» та розміру річних дивіден-
дів за 2014 рік.
7.Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ «КрКЗ» на 2015 рік. 
8.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ».
9.Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ» та уповноважених осіб на 
підписання контрактів з Головою, заступником Голови та членами Нагля-
дової ради.
10.Внесення змін до Статуту ПАТ «КрКЗ» та затвердження нової редакції 
Статуту ПАТ «КрКЗ».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось. 
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачер-
гові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь Брок» щодо 
передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «КрКЗ» 
затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ «КрКЗ»: допо-
відь по другому питанню порядку денного — до 30 хв.; інші доповіді — до 
15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного — до 5 хв.; інформа-
ція — до 5 хв.; довідки — до 3 хв. По всім питанням порядку денного, крім 
питання № 9, голосування на Загальних зборах проводити за допомогою 
бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — один голос. Голо-
сування з питання № 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня 
для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів 
акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного Товари-
ства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким 
чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома канди-
датами.
2.Звіт Правління про результати фінансово — господарської діяльності 
ПАТ «КрКЗ» за 2014 рік затвердити.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2014 рік затвердити. 
4.Звіт Наглядової ради за 2014 рік затвердити.
5.Річний звіт ПАТ «КрКЗ» за 2014 рік затвердити.
6.Розподіл прибутку ПАТ «КрКЗ» затвердити. Розмір річних дивідендів в 
сумі 1 грн. 40 коп. (Одна гривня 40 копійок) на одну просту іменну акцію 
ЗАТВЕРДИТИ. Правлінню Товариства виплату дивідендів здійснити в по-
рядку, встановленому Статутом ПАТ «КрКЗ». Виплату дивідендів розпоча-
ти з 01 червня 2015 року та провести до 27 вересня 2015 року.
7.План фінансово — господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» на 2015 рік за-
твердити.
8.Повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ» припинити.

По всім питання порядку денного з першого по п'яте, сьоме та восьме 
включно голосували: «ЗА» — 8 171 501 голосів, що становить 100 % від 
загальної кількості голосів акціонерів- власників голосуючих акцій, присут-
ніх на зборах; 
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів 
акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; 
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості го-
лосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. 
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По шостому питанню порядку денного голосували: «ЗА» — 8 171 459 голо-
сів, що становить 99,99949 % від загальної кількості голосів акціонерів- 
власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; 
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів 
акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; 
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості го-
лосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. 
Бюлетенів, що визнані недійсними — 1 бюлетень, що складає 42 голоса, 
що становить 0,00051% від загальної кількості голосів акціонерів-власників 
голосуючих акцій, присутніх на зборах.
9.1. Обрати Наглядову раду ПАТ «КрКЗ» у кількості 7 (семи) осіб у наступ-
ному складі:
1.Леготкін Геннадій Іванович
2.Слєпинін Олександр Григорович
3.Дашевський Iгор Григорович 
4.Богодист Лілія Яківна
5.Коваль Микола Іванович
6.Корнілов Анатолій Григорович
7.Дорошенко Анатолій Васильович
Підсумки голосування:
ПІБ кандидата  Кількість голосів, 
 відданих за кандидата
Леготкін Геннадій Іванович  8 169 630
Слєпинін Олександр Григорович  8 169 106
Дашевський Iгор Григорович  8 169 106 
Богодист Лілія Яківна  8 169 106 
Коваль Микола Іванович  8 170 540
Корнілов Анатолій Григорович  8 169 091
Дорошенко Анатолій Васильович  8 169 084
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
9.2. Головою Наглядової ради обрати Леготкіна Геннадія Івановича. Голова 
та члени Наглядової ради обираються строком на три роки (до проведення 
чергових Загальних зборів ПАТ «КрКЗ»). Уповноваженою особою на під-
писання контракту з Головою Наглядової ради обрати Солов`я Олексан-
дра Олександровича, з заступником Голови та членами Наглядової 
ради  — Леготкіна Геннадія Івановича.
Голосували: «ЗА» — 8 171 501 голосів, що становить 100 % від загальної 
кількості голосів акціонерів- власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; 
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів 
акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; 
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості го-
лосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. 
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
10.Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КрКЗ». Надати 
Голові Наглядової ради право підпису нової редакції Статуту.
Голосували: «ЗА» — 8 171 501 голосів, що становить 100 % від загальної 
кількості голосів акціонерів- власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; 
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів 
акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; 
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості го-
лосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. 
Бюлетенів, що визнані недійсними немає. З усіх питань порядку денного 
рішення прийнято.

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 привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 12228776,0 0

Нараховані дивіден-
ди на одну акцію, грн

1,4 0 1,4 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 11652182,18 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

05.05.2016 20.05.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИй КОЛІСНИй ЗАВОД»
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Дата виплати 
дивідендів

15.05.2016 01.06.2015

Опис Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів, 
що відбулися 27.03.2015 року прийнято рішення 
про виплату дивідендів за 2014 рік у розмірі 1,40 
грн. на одну просту іменну акцію. Виплату дивіден-
дів розпочати з 01 червня 2015 року та провести до 
27 вересня 2015 року. Рішенням чергових Загаль-
них зборів акціонерів, що відбулися 15.04.2016 
року прийнято рішення про виплату дивідендів за 
2015 рік у розмірі 1,40 грн. на одну просту іменну 
акцію. Виплату дивідендів розпочати з 15 травня 
2016 року та провести до 15 жовтня 2016 року.

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

звітний попередній
Усього активів 462281 372622
Основні засоби (за залишковою вартістю) 197562 153684

Довгострокові фінансові інвестиції 2039 2571
Запаси 107156 102283
Сумарна дебіторська заборгованість 129738 103196
Грошові кошти та їх еквіваленти 20259 5103
Власний капітал 268113 245392
Статутний капітал 56777 56777
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 53194 72757
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 18700 20000
Поточні зобов’язання і забезпечення 175468 107230
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1,9664 2,846
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

1,9664 2,846

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8734840 8734840
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «Iнвестицiйна енерге-
тична компанiя «IНЕКО»

2. Код за ЄДРПОУ 22925945
3. Місцезнаходження 03039, мiсто Київ, Миколи 

Грiнченка, 18
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-92-61 (044) 224-92-61
5. Електронна поштова адреса vlad@ineko.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ineko.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ IК «IНЕКО» (про-

токол №15 вiд 26.04.2016 р.), припинено повноваження Голови Наглядової 
ради Копилова Дениса Валерiйовича (Паспорт серiї СО № 255399 виданий 
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.11.1999 р.). Перебував на 
посадi з 29 квiтня 2014 року. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 
17,0722%, 2 731 555 шт. акцiй простих iменних.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ IК «IНЕКО» (про-
токол №15 вiд 26.04.2016 р.), припинено повноваження Члена Наглядової 
ради ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «IНЕКО-IНВЕСТ» (код 
ЄДРПОУ 21599716). Перебувало на посадi з 29 квiтня 2014 року. Частка, 
якою володiє в статутному капiталi емiтента становить — 56,624%,  
9 059 842 шт. акцiй простих iменних.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ IК «IНЕКО» (про-
токол №15 вiд 26.04.2016 р.), припинено повноваження Члена Наглядової 
ради ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБIДСЬКИЙ» ( код ЄДРПОУ 32768518). Пере-
бувало на посадi з 29 квiтня 2014 року. Частка, якою володiє в статутному 

капiталi емiтента становить — 23,3265%, 3 732 240 шт. акцiй простих 
iменних.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ IК «IНЕКО» (про-
токол №15 вiд 26.04.2016 р.) та рiшення Наглядової ради ПАТ IК «IНЕКО» 
(протокол №11/16 вiд 26.04.2016 р.), — обрано Голову Наглядової ради 
Копилова Дениса Валерiйовича (Паспорт СО № 255399 виданий 
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.11.1999 р.). Призначений 
строком на 1 рiк. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Президент ТОВ IГ 
«IНЕКО». Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента — 17,0722%, 
2 731 555 шт. акцiй простих iменних.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ IК «IНЕКО» (про-
токол №15 вiд 26.04.2016 р.), обрано Члена Наглядової ради Лiсайчука 
Михайла Юрiйовича (як представника акцiонера ПрАТ «КОМПЛЕКС 
«ЛИБIДСЬКИЙ» ( код ЄДРПОУ 32768518)) (Паспорт СО № 045130 виданий 
Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 29.12.1998 р.). Призначений 
строком на 1 рiк. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Голова Правлiння 
ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБIДСЬКИЙ». Частка, якою володiє в статутному 
капiталi емiтента — 0,00%, 0 шт. акцiй простих iменних.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ IК «IНЕКО» (протокол 
№15 вiд 26.04.2016 р.), обрано Члена Наглядової ради Євтушенка Костянтина 
Григоровича (як представника акцiонера ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 
АКТИВАМИ «IНЕКО-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 21599716)) (Паспорт СК № 
364843 виданий Бориспiльським МРВГУМВС України в Київськiй обл., 
21.11.1996 р.). Призначений строком на 1 рiк. Не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав по-
саду: Генеральний директор СП «МРIЯ ДАВI ДАН». Частка, якою володiє в 
статутному капiталi емiтента — 0,00%, 0 шт. акцiй простих iменних.

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 Будяков Владислав Євгенович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.04.2016

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIйНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «IНЕКО»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АРМА»

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 «АРМА»

2. Код за ЄДРПОУ 21265671
3. Місцезнаходження 03151, Київ, Смiлянська, 10/31
4. Міжміський код, телефон та факс (44) 230-70-20 (44) 230-70-22
5. Електронна поштова адреса victor@arma-ic.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.arma-ic.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
25 квiтня 2016 року рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТ-

НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АРМА» 
прийнято рiшення про обрання Ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АРМА» Король Олену Вiталiївну 
строком на п’ять рокiв. Працює керiвником вiддiлу управлiння активами 
ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Стейбл Iнвестмент Профiт». Згоду 
на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє — 0,00 вiдсоткiв. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини немає.

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

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

2. Найменування посади фетiсова Л.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2016
(дата)
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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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АРТЕМIВСЬКИй ЗАВОД ПО ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ», 
ідентифікаційний код 00195452, Донецька обл., 84500, Артемівський р-он, 
м. Артемiвськ, вул. Кiрова № 42, тел. (0627) 44 98 09.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26 квітня 2016 року.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», ідентифікаційний код 23980886.

5. Інформація про загальні збори: 
Річні (чергові) загальні збори відбулися 07 квітня 2015 року. Кворум 

99,3059 %. Перелiк питань, що розглядалися на річних Загальних зборах: 
1. Припинення повноважень та обрання Голови i Секретаря чергових За-
гальних зборiв акцiонерiв. 2. Припинення повноважень та обрання членiв 
Лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження По-
рядку проведення чергових Загальних зборiв та способу фiксування про-
цесу чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рiк. Звiт про корпоративне управлiння в Товариствi за 2014 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рiк та Звiту про корпоративне управлiння в Товариствi за 
2014 рiк. 5. Звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2014 рiк. 6. Рiчний звiт 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс Товариства 
за 2014 рiк. Затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-
господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2014 рiк. 7. Звiт та ви-
сновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками роботи Товариства за 
2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2014 рiк. 8. Затвердження фiнансових звiтiв Товариства до опри-
люднення та про внесення змiн до них пiсля оприлюднення. 9. Розподiл 
прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк. Затвердження порядку 
розподiлу прибутку (дивiдендiв, покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками 
роботи за 2014 рiк iз врахуванням вимог, передбачених законом. 10. Визна-
чення основних напрямкiв та стратегiчних планiв дiяльностi Товариства. За-
твердження рiчного бюджету Товариства на 2015 рiк. 11. Звiт Правлiння 
Товариства про виконання рiшень позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 26.12.2014р. Затвердження звiту Правлiння та погодження прийнятих 
Правлiнням рiшень: рiшення про затвердження результатiв укладення 
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; 
рiшення про затвердження результатiв розмiщення акцiй; рiшення про за-
твердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй та звiту про 
результати приватного розмiщення акцiй; рiшень про виконання умов про-
спекту емiсiї акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 
12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, пов’язаних зi 
збiльшенням статутного капiталу Товариства та змiнами у чинному 
законодавствi України, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. За-
твердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Надання повноважень 
уповноваженiй особi Товариства на пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 
13. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства, шля-
хом їх викладення у новiй редакцiї: Положення про Загальнi збори Товари-
ства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Правлiння 
Товариства; Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства; Положення про 
iнформацiйну полiтику Товариства; Кодексу корпоративного управлiння То-
вариства. 14. Попереднє схвалення Загальними зборами акцiонерiв зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року, iз зазна-
ченням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 
15. Затвердження договорiв i додаткових угод про внесення змiн та допо-
внень до кредитних договорiв та договорiв у забезпечення зобов’язань за 
ними, що укладаються з банкiвськими та фiнансовими установами. 
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного, пiсля його затвердження 
Наглядовою радою, акцiонерами не вносились. Результати розгляду питань 
порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв: № 1: Обрано новий 
президіум у складi голови та секретаря Загальних зборiв. № 2: Обрано но-
вий склад Лiчильної комiсiї. № 3: Затверджено порядок роботи чергових 
Загальних зборiв. № 4: Затверджено звiт Наглядової ради за звітний рік та 
звiт про корпоративне управлiння. Дiяльнiсть Наглядової ради визнана 
задовiльною. № 5: Затверджено звiт Правлiння за звітний рiк. Дiяльнiсть 
Правлiння визнана задовiльною. № 6: Затверджено звiт про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi та баланс товариства за звітний рiк. Ре-
зультати дiяльностi за звітний рiк визнанi задовiльними. № 7: Затверджено 
звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками звітного року. Робота 
Ревiзiйної комiсiї визнана задовiльною. № 8. Затверджено фiнансову 
звiтнiсть товариства до оприлюднення. № 9: Рiшення про виплату дивiдендiв 
за 2014 рiк не приймалось. 10: Затверджено основнi напрямки i стратегiчнi 

плани дiяльностi на 2015р. № 11. Затверджено Звiт Правлiння про виконан-
ня рiшень позачергових Загальних зборiв вiд 26.12.2014р. та прийняті ним 
рішення. № 12: Внесено змiни та доповнення до Статуту товариства у 
зв’язку iз збiльшенням статутного капiталу, змiнами у законодавствi шляхом 
викладення його у новiй редакції. № 13. Внесенi змiни до Положення про 
Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про 
iнформацiйну полiтику, Кодексу корпоративного управлiння. До Положення 
про Правлiння та Положення про Ревiзiйну комiсiю змiни не внесенi. № 14: 
Попередньо схвалені значнi правочини та їх сукупна гранична вартiсть, якi 
товариство може укладати протягом року. № 15. Затверджено договори та 
додатковi угоди, якими вносяться змiни до кредитних договорiв та договорiв 
у забезпечення зобов’язань за ними. Річні (чергові) Загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися своєчасно у визначений строк вiдповiдно до чинного законодав-
ства.

21 липня 2015 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів. 
Кворум — 99, 4654 %. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв скликанi за 
iнiцiативою Наглядової ради. Перелiк питань, що розглядалися на Загаль-
них зборах: 1. Припинення повноважень та обрання Голови i Секретаря по-
зачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Припинення повноважень та об-
рання членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 
3.  Затвердження Порядку проведення позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв та способу їх фiксування. 4. Внесення змiн та доповнень до Ста-
туту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Затверджен-
ня Статуту Товариства в новiй редакцiї. Надання повноважень уповноваженiй 
особi Товариства на пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 5. Внесення змiн 
та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом їх викладення у 
новiй редакцiї: Положення про Загальнi збори; Положення про Наглядову 
раду; Положення про Правлiння; Положення про Ревiзiйну комiсiю; Поло-
ження про iнформацiйну полiтику; Кодексу корпоративного управлiння. 
6.  Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦI 
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 7. Прийняття 
рiшення про приватне розмiщення акцiй. Зазначення (визначення) перелiку 
осiб, якi є учасниками такого приватного розмiщення акцiй. Затвердження 
проспекту емiсiї акцiй. Погодження ринкової вартостi акцiй Товариства та 
цiни розмiщення однiєї акцiї. 8. Прийняття рiшення про визначення уповно-
важеного органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: залу-
чення до розмiщення акцiй андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї 
акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi, якщо 
на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та 
акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затверджен-
ня результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про ре-
зультати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не 
затвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення 
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй 
органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi при-
йняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення 
кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних 
акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 
опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 
9.  Прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб Товариства, 
яким надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї 
акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 
прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укла-
дення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, 
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством 
належних їм акцiй; проводити необхiднi дiї щодо органiзацiї та здiйснення 
приватного розмiщення акцiй Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради 
вiд 30.06.2015р. та пропозицiї акцiонера, що є власником бiльше 5 вiдсоткiв 
простих акцiй Товариства, до порядку денного позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв включено нове питання № 10 «Прийняття рiшення про 
вчинення Товариством та схвалення вчинених Товариством правочинiв: 
кредитних договорiв; значних правочинiв; правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть. Результати розгляду питань порядку денного позачерго-
вих Загальних зборiв акцiонерiв: №1: Обрано голову та секретаря позачер-
гових Загальних зборiв. № 2: Обрано Лiчильну комiсiю. № 3: Затверджено 
порядок роботи позачергових Загальних Зборiв. № 4: Змiни та доповнення 
до Статуту товариства не внесенi. № 5: Змiни та доповнення до внутрiшнiх 
положень товариства не внесенi. № 6: Прийнято рiшення про збiльшення 
статутного капiталу товариства на суму 118750000,00 грн. шляхом приват-
ного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi у кiлькостi 
475000000 штук простих iменних акцiй за рахунок додаткових внесків. № 7. 
Прийнято рiшення про приватне розмiщення додаткових акцій та затвер-
джено проспект емiсiї акцiй. Погоджена ринкова вартiсть акцiй товариства 
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та цiна розмiщення однієї акції. Визначений перелiк осiб, якi є учасниками 
приватного розмiщення акцiй. № 8: Правлiння товариства визначено упо-
вноваженим органом, якому наданi повноваження на здійснення визначе-
них законодавством дій у ході приватного розміщення акцій. № 9: Визначе-
но посадових осiб товариства, яким наданi повноваження проводити певні 
дiї в ході розміщення акцій відповідно до законодавства. № 10: Прийнято 
рiшення про вчинення товариством правочинів та схвалення вчинених. 
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися своєчасно у визначений 
строк вiдповiдно до чинного законодавства. 

28 жовтня 2015 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів. 
Кворум — 99, 65 %. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв скликанi за 
iнiцiативою Наглядової ради. Позачерговими Загальними зборами 
акцiонерiв розглянутi наступнi питання з порядку денного: № 1. Обрання 
членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «АЗОКМ». 2. Обрання Голови позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «АЗОКМ». 3. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «АЗОКМ». 4. Скасування рiшень, прийнятих позачерговими 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АЗОКМ» 21 липня 2015 року щодо 
збiльшення статутного капiталу ПАТ «АЗОКМ» шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок до-
даткових внескiв та прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй, за-
значення (визначення) перелiку осiб, якi с учасниками такого приватного 
розмiщення акцiй, затвердження проспекту емiсiї акцiй, погодження ринко-
вої вартостi акцiй Товариства та цiни розмiщення однiєї акцiї. 5. Про змiну 
найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ». 6. Вне-
сення змiн до Статуту ПАТ «АЗОКМ» шляхом викладення Статуту в новiй 
редакцiї. 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ». 
8. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ». 9. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладати-
муться з членами Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ», встановлення розмiру їх 
винагороди. 10. Обрання особи, що уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ». 11. При-
пинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АЗОКМ». 12. Обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АЗОКМ». 13. Про внесення змiн до Положен-
ня «Про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «АЗОКМ» шляхом викладення По-
ложення в новiй редакцiї. 14. Про внесення змiн до Положення «Про На-
глядову Раду ПАТ «АЗОКМ» шляхом викладення Положення в новiй 
редакцiї. 15. Про внесення змiн до Положення «Про Правлiння 
ПАТ  «АЗОКМ» шляхом викладення Положення в новiй редакцiї. 16. Про 
внесення змiн до Положення «Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «АЗОКМ» шляхом 
викладення Положення в новiй редакцiї. 17. Збiльшення статутного капiталу 
ПАТ  «АЗОКМ» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.18. Про приватне 
розмiщення акцiй ПАТ «АЗОКМ». 19. Затвердження перелiку iнвесторiв, се-
ред яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про 
приватне розмiщення. 20. Визначення уповноваженого органу ПАТ «АЗОКМ», 
якому надаються повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррай-
тера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про до-
строкове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй 
укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); за-
твердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного 
розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення 
акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення 
внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi 
законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власни-
ками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваже-
ним приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має 
переважне право на придбання розмiщуваних товариством акцiй, про 
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в 
офiцiйному друкованому органi; проведення дiй щодо забезпечення 
реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, сто-
совно яких прийнято рiшення про розмiщення; проведення дiй щодо забез-

печення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй; проведення дiй щодо здiйснення обов'язкового викупу 
акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу товари-
ством належних їм акцiй. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного, 
пiсля його затвердження Наглядовою радою, акцiонерами не вносились. 
Результати розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв: № 1. Обрано новий склад Лiчильної комiсiї. № 2. Обрано Голову 
позачергових Загальних зборiв. № 3. Обрано Секретаря позачергових За-
гальних зборiв. № 4. Прийнято рiшення про скасування рiшень, прийнятих 
позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства 21 липня 
2015  року щодо: збiльшення статутного капiталу товариства, про приватне 
розмiщення акцій, про визначення перелiку осiб, якi є учасниками такого 
приватного розмiщення акцiй, про затвердження проспекту емiсiї акцiй, про 
погодження ринкової вартостi акцiй товариства та цiни розмiщення однiєї 
акцiї. № 5. Рiшення про змiну найменування товариства не прийняте. № 6. 
Внесенi змiни до Статуту товариства шляхом його викладення у новiй 
редакцiї. № 7. Прийнято рiшення про припинення повноважень членiв На-
глядової ради. № 8. Шляхом кумулятивного голосування обрано членiв На-
глядової ради у складi: Кiпотя Р.М., Бондар О.А. та ПрАТ «Укрпiдшипник». 
№ 9. Затвердженi умови договорiв, що укладаються з членами Наглядової 
ради на безоплатнiй основi. № 10. Голову Правлiння обрано особою, упо-
вноваженою на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. № 11. 
Припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї. № 12. Прийнято рiшення 
про те, щоб у товариствi не обирати Ревiзiйну комiсiю. № 13. Внесенi змiни 
до Положення про Загальнi збори. № 14. Внесенi змiни до Положення про 
Наглядову раду. № 15. Внесенi змiни до Положення про Правління. № 16. 
Положення про Ревiзiйну комiсiю не затверджено. № 17. Прийнято рiшення 
про те, щоб не збiльшувати статутний капiтал товариства шляхом приват-
ного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок 
додаткових внескiв. № 18. Прийнято рiшення про те, щоб не проводити при-
ватне розмiщення акцiй товариства. № 19. Прийнято рiшення про те, щоб 
не затверджувати перелiк iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення 
акцiй. № 20. Прийнято рішення про те, щоб не визначати уповноважений 
орган, якому надаються повноваження в ході приватного розміщення акцій 
згідно із законодавством. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
своєчасно у визначений строк вiдповiдно до чинного законодавства.

6. Інформація про дивіденди. Загальними зборами акціонерів рішення 
про виплату дивідендів за підсумками господарської діяльності за 2015 рік 
та за попередній звітний рік не приймались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн) за 2015р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1055068 879322
Основні засоби (за залишковою вартістю) 356119 370484
Довгострокові фінансові інвестиції 32298 29471
Запаси 107839 110592
Сумарна дебіторська заборгованість 514690 302553
Грошові кошти та їх еквіваленти 5522 11860
Власний капітал -15353 148132
Статутний капітал 220000 169500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -346910 -131638
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 280474 355852
Поточні зобов’язання і забезпечення 789947 375338
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.24463 -0.17754

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

-0.24463 -0.17754

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 880000000 678000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

Голова Правління Малихін В.В.  26.04.2016р.

Річна інформація емітента
Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Сту-
дія «Європозитив»

Код за ЄДРПОУ: 31902360
Місцезнаходження: 04074, м. Київ, Вишгородська, 28/1
Міжміський код, телефон та факс: (044)3775598, 3775599
Електронна поштова адреса: a.pavlenko@radiogroup.com.ua

Текст повідомлення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://nrj.in.ua/news/text-files/4881

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

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

Генеральний директор Володимир Олександрович Бречко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ»
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

Державне 
територіально-
галузеве об’єднання 
«Південно-Західна 
залізниця», код за 
ЄДРПОУ 04713033, 
01034, м.Київ, 
вул. Лисенка, 6, 
044-465-44-10 

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

26.04.2016

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

www.swrailway.gov.ua 

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

____

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент — акціонерне товари-
ство).* Зазначається інформація про проведення або 
непроведення загальних чергових та позачергових 
зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, 
також зазначається перелік питань, що розглядалися 
на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції 
до переліку питань порядку денного, у разі проведен-
ня позачергових зборів зазначаються особа, що ініці-
ювала проведення загальних зборів, результати роз-
гляду питань порядку денного. У разі якщо загальні 
збори не відбулися, вказуються причини

Державне 
територіально-
галузеве об’єднання 
«Південно-Західна 
залізниця» не є 
акціонерним 
товариством. 

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

 0 0  0 0 

Нараховані дивіден-
ди на одну акцію, грн

 0 0  0 0 

Сума виплачених 
дивідендів, грн

 0 0 0 0 

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивіден-
дів

 - -  - - 

Дата виплати 
дивідендів

 - - -  -

Опис Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  26 601 449 27 092 419
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19 193 956 19 848 032 
Довгострокові фінансові інвестиції  10 274  10 274
Запаси 880 076  1 081 360
Сумарна дебіторська заборгованість 310 590  306 755
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 163 615  988 761
Власний капітал  8 178 201  8 306 114
Статутний капітал 2 421 492 2 421 492 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 166 172 1 052 524 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  6 059 877  4 198 454
Поточні зобов’язання і забезпечення 12 363 371 14 587 851 
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 номіналь-
на вартість

 0 330 000 

у відсотках від 
статутного капіталу

0 13,6 

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

0  538 000

ДЕРжАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ»

код за ЄДРПОУ 21704113
Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО
«БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне 
товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21704113
1.4. Місцезнаходження емітента 03131, м. Київ, Столичне 

шосе, 103, поверх 21
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 044 2200156, 044 2200158
Електронна поштова адреса емітента konyushenko@v-d.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується для розкриття 
інформації 

21704113.smida.gov.ua

1.7. Назва повідомлення Спростування
1.8. Вид інформації Спростування

II. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ», 

код за ЄДРПОУ 21704113 (надалі «Товариство») повідомляє, що 25 квітня 
2016 року Товариством були самостійно виявлені технічні помилки в регу-
лярній річній інформації про Товариство за 2015 рік, розміщеній 20 квітня 
2016 року в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на сто-
рінці Товариства в мережі Інтернет: 21704113.smida.gov.ua, відомості про 
оприлюднення якої опубліковані в Бюлетені «Відомості Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку» № 78 (2332) від 22 квітня 2016 року.

В п. 33 (Примітки) змісту регулярної річної інформації про Товариство за 
2015 рік помилково зазначено, що «Вiдомостi щодо особливої iнформацiї 
не вказуються у зв’язку вiдсутнiстю виникнення особливої iнформацiї у 
емiтента у звiтному році», а в тексті регулярної річної інформації про Това-
риства за 2015 рік відсутній розділ щодо виникнення особливої інформації 
у Товариства у 2015 році. В дійсності у 2015 році у Товариства виникала 
особлива інформація у зв’язку із зміною відомостей про власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Цим Товариство спростовує оприлюднену 20 квітня 2016 року в Загаль-
нодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на сторінці Товариства в 
мережі Інтернет: 21704113.smida.gov.ua регулярну річну інформацію про 
Товариство за 2015 рік, а також відомості про її оприлюднення в Бюлетені 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  
№ 78  (2332) від 22 квітня 2016 року, та повідомляє, що виправлену регу-
лярну річну інформацію про Товариство за 2015 рік буде розкрито (розмі-
щено) Товариством в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 
та на сторінці Товариства в мережі Інтернет: 21704113.smida.gov.ua, одно-
часно із спростуванням недостовірної інформації, а відомості про її роз-
криття (розміщення) будуть опубліковані в офіційному друкованому видінні 
Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» не пізніше 27 квітня 2016 року. 

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

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

Генеральний директор ПрАТ «Будівельні Технології» Ткаченко О.М.
25 квітня 2016 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
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Аудиторський висновок та фінансова звітність
ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІй ТА ЗАОЩАДжЕНЬ»

АУДИТОРСЬКИй ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕжНОГО АУДИТОРА)
Акціонерам та керівництву 
ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі — Банк), що 
включає Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2015 року, Звіт про прибутки 
і збитки та інший сукупний дохід, Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про 
рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, стислий виклад 
суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу Банку за фінансову звіт-
ність

Управлінський персонал Банку несе відповідальність за підготовку та 
достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який 
управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрай-
ства або помилок.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звіт-

ності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності 
до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотри-
мання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання 
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Від-
бір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і 
оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства 
або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи вну-
трішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представ-
лення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефектив-
ності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає та-
кож оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність об-
лікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального 
подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази 
для висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 

відображає фінансовий стан Банку на 31 грудня 2015 року, його фінансові 
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 2 «Економічне середовище, в умовах 

якого Банк здійснює свою діяльність, вплив цих умов на фінансовий стан 
Банку та результати його діяльності», в якій йдеться про політичну й еконо-
мічну нестабільність в Україні. Нестабільність може існувати і в найближчо-
му майбутньому і мати вплив на операційну діяльність Банку, його спромож-
ність продовжувати свою діяльність у майбутньому та вартість його активів. 
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.

Також ми звертаємо увагу на Примітку 38 «Події після дати балансу», у 
якій зазначається, що у квітні 2016 року кілька акціонерів отримали від Наці-
онального банку України дозволи на набуття істотної участі у Банку. Таким 
чином, частка акціонерів, що мають істотну участь у Банку, буде становити 
60 % статутного капіталу. Також це приведе до змін у структурі власності Бан-
ку, переліку пов’язаних осіб та може вплинути на значення нормативу макси-
мального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком 
особами. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.

22 квітня 2016 року
м. Київ, Україна
Директор ТОВ «БДО»  Балченко С.О.
Сертифікат аудитора банків № 0040 
дійсний до 01.01.2020 року
Начальник відділу аудиту ТОВ «БДО»  Малащук О.В.
Сертифікат аудитора банків № 0082
дійсний до 16.01.2020 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО»
Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20197074
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 

надають аудиторські послуги № 2868 від 23.04.2002 року, дійсне до 
22.12.2016 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серія 
та номер П 000088, строк дії свідоцтва з 16.04.2013 року до 22.12.2016 року.

Звіт про фінансовий стан
на 31 грудня 2015 року

Найменування статті
При-
мітки

Звітний 
період

Попередній 
період

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 130 898 477 152
Кошти в інших банках 7 224 187 -
Кредити та заборгованість клієнтів 8 5 057 003 3 546 895
Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 - -
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток

47 47

Відстрочений податковий актив 26 - 1 440
Основні засоби та нематеріальні активи 10 23 901 24 873
Інші фінансові активи 11 8 763 108 259
Інші активи 12 932 876
Усього активів 5 445 731 4 159 542
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків 13 - 44 288
Кошти клієнтів 14 4 466 818 3 386 143
Боргові цінні папери, емітовані банком 15 32 978 -
Інші залучені кошти 16 386 590 180 746
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 239 -
Відстрочені податкові зобов’язання 26 80 -
Резерви за зобов’язаннями 17 907 1 384
Інші фінансові зобов’язання 18 4 359 5 977
Інші зобов’язання 19 9 691 6 043
Усього зобов’язань 4 901 662 3 624 581
ВЛАСНИй КАПІТАЛ
Статутний капітал 20 500 000 500 000
Резервні та інші фонди банку 20 34 634 34 511
Нерозподілений прибуток 9 435 450
Усього власного капіталу 544 069 534 961
Усього зобов’язань та власного капіталу 5 445 731 4 159 542

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2015 рік

Найменування статті При-
мітки

Звітний
період

Попере-
дній період

Процентні доходи 22 600 499 380 321
Процентні витрати 22 (419 288) (256 203)
Чистий процентний дохід 181 211 124 118
Чисте (збільшення)/зменшення резервів під 
знецінення кредитів та коштів в інших банках

(65 363) (46 194)

Чистий процентний дохід після створен-
ня резерву під знецінення кредитів та ко-
штів в інших банках
Комісійні доходи 23 36 268 47 845
Комісійні витрати 23 (5 667) (27 433)
Результат від операцій з цінними паперами в 
торговому портфелі банку

254 27

Результат від торговельних операцій з похід-
ними фінансовими інструментами

10 899 (93 276)

Результат від операцій з іноземною валютою 56 719 99 736
Результат від переоцінки іноземної валюти (66 961) 8 446
Чисте збільшення резервів під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших фінан-
сових активів 

(13) (1)

Чисте збільшення резервів під знецінення 
цінних паперів у портфелі банку на продаж

- (180)

Чисте зменшення/(збільшення) резервів за 
зобов’язаннями

477 (1 131)

Інші операційні доходи 24 4 268 1 881
Адміністративні та інші операційні витрати 25 (137 562) (121 825)
Прибуток/(збиток) до оподаткування 14 530 (7 987)
(Витрати)/вигоди з податку на прибуток 26 (3 089) 662
Прибуток/(збиток) за рік 11 441 (7 325)
Інший сукупний дохід - -
Усього сукупного доходу/(збитку) за рік 11 441 (7 325)

Прибуток/(збиток) на акцію (грн. на акцію): 27
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 22,88 (19,48)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію

22,88 (19,48)

Звіт про зміни у власному капіталі за 2015 рік

Найменування статті При-
мітки

Статут-
ний 

капітал

Резервні 
та інші 
фонди 

Нерозпо-
ділений 

прибуток
Усього

Залишок на 31 грудня 
2013 року 250 000 34 389 10 223 294 612

Усього скупного збитку - - (7 325) (7 325)
Збиток за рік - - (7 325) (7 325)

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІй ТА ЗАОЩАДжЕНЬ»
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Інший сукупний дохід - - - -
Розподіл прибутку до ре-
зервних та інших фондів

- 122 (122) -

Емісія акцій 20 250 000 - - 250 000
Дивіденди 28 - - (2 326) (2 326)
Залишок на 31 грудня 
2014 року 500 000 34 511 450 534 961

Усього скупного доходу - - 11 441 11 441
Прибуток за рік - - 11 441 11 441
Інший сукупний дохід - - - -
Розподіл прибутку до ре-
зервних та інших фондів

- 123 (123) -

Дивіденди 28 - - (2 333) (2 333)
Залишок на 31 грудня 
2015 року 500 000 34 634 9 435 544 069

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2015 рік

Найменування статті При-
мітки

Звітний 
період

Попередній 
період

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування 14 530 (7 987)
Коригування:
Знос та амортизація  10 3 121 3 316
Чисте збільшення резервів під знецінення ак-
тивів

64 899 47 506

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами

- 2 727

Результат операцій з іноземною валютою - 295
Нараховані доходи (12 361) (33 954)
Нараховані витрати (14 747) 27 664
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 
операційної діяльності до змін в операцій-
них активах та зобов’язаннях

55 442 39 567

Зміни в операційних активах та зобов’язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов’язкових 
резервів у Національному банку України

- 34 990

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в ін-
ших банках

(263 608) 185 881

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів

(1 523 152) (1 822 428)

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінан-
сових активів

99 967 (104 661)

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів (55) 3 047
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків (44 289) (215 763)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1 099 488 1 635 652
Чисте збільшення/(зменшення) цінних папе-
рів, емітованих банком

32 528 -

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов’язаннями

- -

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінан-
сових зобов’язань (13) 5 979

Чисті грошові кошти, що отримані/ (вико-
ристані) від операційної діяльності до 
сплати податку на прибуток

(543 692) (237 736)

Податок на прибуток, що сплачений (1 330) (1 620)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (викорис-
тані) від операційної діяльності (545 022) (239 356)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІ-
ЯЛЬНОСТІ
Придбання основних засобів 10 (2 197) (6 745)
Надходження від реалізації основних засобів 10 - -
Придбання нематеріальних активів 10 (974) (199)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (вико-
ристані) від інвестиційної діяльності (3 171) (6 944)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ
Емісія простих акцій 20 - 250 000
Отримання інших залучених коштів 16 204 457 179 020
Повернення інших залучених коштів 16 (185) (16 145)
Дивіденди, що виплачені 28 (2 333) (2 326)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (вико-
ристані) від фінансової діяльності 201 939 410 549

Чисте збільшення/(зменшення) грошових ко-
штів та їх еквівалентів (346 254) 164 249

Грошові кошти та їх еквіваленти на поча-
ток періоду

6 477 152 312 903

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець 
періоду

6 130 898 477 152

В.о. Голови Правління  О.А. Гришко
Головний бухгалтер  Т.О. Верба

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 «ЛОЗIВСЬКИй ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIй», 00860174, 64605 
Харкiвська область Лозiвський мiсто Лозова вул. Чехова, 61,  
(05745) 2-36-31;2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016 ;3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію  
www.lzmk.com.ua; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітностіПриватне пiдприємство «Аудиторська фiрма 
«Економiст-Аудит», 33075963

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
25.04.2015 ПОРЯДОК ДЕННИЙ РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв, визна-
чення термiну їх дiї та припинення їх повноважень. Затвердження регламенту 
проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.2. Звiт Правлiння про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014р. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.3. Звiт Наглядової Ради за 2014р. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї за 2014р. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014р. 6. Розподiл 
прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним за-
конодавством. 7. Дострокове припинення повноважень Голови та членiв На-
глядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. 
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 10. До-
строкове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. 11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.12. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 13. Прийняття рiшення про 
змiну депозитарної установи. Визначення дати припинення дiї договору та 
дати облiку. Усi пункти Порядку денного є питаннями, що виносяться на голо-
сування. 

Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого 
рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до порядку ден-
ного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: По питанням  
№ 1-7,9-10,12,13 порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства 
рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО По питанням № 8,11 , що передбача-
ют кумулятивне голосування, обрана необхiдна кiлькiсть членiв органу Това-
риства, вiдповiдно до Статуту. 6. Інформація про дивіденди.За результатами 
звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  18389  18077
Основні засоби (за залишковою вартістю)  623  11942
Довгострокові фінансові інвестиції  --  11
Запаси  16520  4513
Сумарна дебіторська заборгованість  1242  149
Грошові кошти та їх еквіваленти  4  11
Власний капітал  17697  17673
Статутний капітал  17826  17826
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -13426  -13450
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  692  404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.00033660  0.02393000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

0.00033660  0.02392610

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  71302800  71302800
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 лiквiдацiйної комiсiї ____________ Смiрнов Олександр 
Леонiдович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОЗIВСЬКИй ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIй»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

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 ТОВАРИ-
СТВО «РЕАЛ БАНК», 14360721Хар-
ківська , Дзержинський , 61072, 
м.  Харкiв, пр. Ленiна, 60 
(057)7661966,

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

26.04.2016р.

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

realbank.com.ua 

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

Аудит не проводився в зв’язку з 
ліквідацією 

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

Загальні збори не проводилися в 
зв’язку з ліквідацією 

6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за  про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за про-
стими 

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 В зв'язку з прийняттям Постанови Правлiння 

Нацiонального банку України "Про вiдкликання 
банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" 
№ 295 вiд 21.05.2014 та Рiшення Виконавчої

дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних 
осiб “Про початок лiквiдацiї ПАТ “РЕАЛ БАНК” та 
призначення уповноваженої особи Фонду” № 34 
вiд 21.05.2014р., Рiшення Виконавчої дирекцiї 
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб “Про 
продовження строкiв здiйснення процедури 
лiквiдацiї ПАТ “РЕАЛ БАНК” № 94 вiд 
05.05.2014р., Рiшення Виконавчої дирекцiї Фон-
ду гарантування вкладiв фiзичних осiб про вне-
сення змiн до рiшення виконавчої дирекцiї Фон-
ду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 
05.05.2015р. № 94 "Про продовження строкiв 
здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ 
БАНК" № 270 вiд 30.12.2015р., а також на 
пiдставi пункту 1 статтi 48 Закону України  
№ 4452-VI вiд 23.02.2012 р. "Про систему гаран-
тування вкладiв фiзичних осiб" Уповноважена 
особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних 
осiб на лiквiдацiю ПАТ "РЕАЛ БАНК" виконує по-
вноваження органiв управлiння Банку. Рiшення 
про виплату дивiдендiв не приймалося.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

Найменування показника 
(без урахуванням резервів)

Період 
Звітний Попередній 

Усього активів 11 587,5 40 920
Грошові кошти та їх еквівалент 3013,3 22 449
Кошти в інших банках (без урахування 
резервів)

5103,6 5 178

Кредити та заборгованість клієнтів (без 
урахування резервів)

5391057,4 5178122

Усього зобов’язань 2575081,9 2621368
Кошти банків 809729,3 941474
Кошти клієнтів 2431,5 228 162
Усього власного капіталу та частка меншості -2563494,4 -2580448
Статутний капітал 800 000 800 000
Чистий прибуток/(збиток) 16953,9 -4542212
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Уповноважена особа фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ «РЕАЛ БАНК»  В. О. Єрмак

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАЛ БАНК»

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУШ", 32007740Дні-
пропетровська , , 49055, мiсто 
Днiпропетровськ, проспект Кiрова, будинок 
104А (056) 787-33-44,

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

26.04.2016

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

www.eva.dp.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ 
СЕРВIС», 24095382 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська 
Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС», 
24095382

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1611791 956289
Основні засоби (за залишковою вартістю) 382389 174263
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 652351 399570
Сумарна дебіторська заборгованість 45771 30270
Грошові кошти та їх еквіваленти 65694 86244
Власний капітал 404587 117487
Статутний капітал 10000 10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 246678 91338
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 114665 114869
Поточні зобов'язання і забезпечення 1092539 723933
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 номіналь-
на вартість

6042 36174

у відсотках від 
статутного капіталу

60,42 361,74

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

6436 36257

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “РУШ”
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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 
«Прикарпаттяобленерго», 00131564, 
вул. Індустріальна, буд.34, м. Івано-
Франківськ, Iвано-Франкiвська 
область, 76014, Україна, 
(0342) 52 05 27

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

25.04.2016

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

www.oe.if.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудит-сервіс ІНК», 
13659226

5. Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
01.04.2015 року. Кворум зборів: 94,3319404% до загальної 
кількості голосів. Порядок денний:
1.Обрання та припинення повноважень лічильної комісії за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «При-
карпаттяобленерго» за 2014 рік та визначення основних на-
прямків діяльності Товариства у 2015 році. 
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2014 році. 
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висно-
вків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «При-
карпаттяобленерго» за 2014 рік. 
5.Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Прикарпат-
тяобленерго» за 2014 рік. 
6.Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками ро-
боти ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2014 році та затверджен-
ня плану розподілу прибутку на 2015 рік. 
7.Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства 
«Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 
шляхом викладення його у новій редакції.
З першого питання порядку денного постановили: 
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 
01.04.2015р. у наступному складі:
Голова лічильної комісії — Гурова Оксана Михайлівна;
Секретар лічильної комісії — Романюк Марія Дмитрівна;
Члени лічильної комісії: 
1.Стадник Омар Герардович;
2.Кузьмічова Тетяна Валеріївна;
3.Жеревчук Світлана Михайлівна;
4.Тихонюк Тетяна Богданівна. 
2.Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати 
припиненими після оголошення про закриття загальних зборів 
акціонерів 01.04.2015р. 
З другого питання порядку денного постановили: 
1.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2014 році та основні на-
прямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.
2.Роботу Правління у 2014 році визнати задовільною.
З третього питання порядку денного постановили: 
1.Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про ро-
боту у 2014 році затвердити.

2.Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною.
З четвертого питання порядку денного постановили: 
1.Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та ба-
лансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік затвердити.
2.Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною.
З п’ятого питання порядку денного постановили: 
1.Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 
2014 рік затвердити.
З шостого питання порядку денного постановили: 
1.Затвердити прибуток у розмірі 36 176 тис. грн. (Тридцять 
шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень), отриманий 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2014 році.
2.Прибуток, отриманий Товариством у 2014 році, у повному 
обсязі залишити нерозподіленим.
3.Дивіденди за результатами господарської діяльності  
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік не нараховувати та 
не сплачувати.
4.Затвердження плану розподілу прибутку за 2015 рік здійсни-
ти після підведення підсумків роботи ПАТ «Прикарпаттяобле-
нерго» за 2015 рік.
З сьомого питання порядку денного постановили: 
1.Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства «Прикар-
паттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвер-
дити його в новій редакції.
2.Доручити Голові Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 
підписати Статут дочірнього підприємства «Прикарпаттяенер-
госервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.
3.Доручити Директору дочірнього підприємства «Прикарпаття-
енергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» здійснити всі не-
обхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту до-
чірнього підприємства в новій редакції.

6. Інформація про дивіденди.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 13.04.2016 ви-

плата дивідендів за результатами звітного періоду (2015 рік) не здійсню-
ється.

Відповідно до рішення загальних зборів від 01.04.2015 виплата дивіден-
дів за результатами періоду, що передував звітному (за 2014 рік), не здій-
снюється.

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

звітний попередній
Усього активів 1645328 1571961
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1233132 1230891
Довгострокові фінансові інвестиції 145986 88924
Запаси 20159 18190
Сумарна дебіторська заборгованість 83150 105469
Грошові кошти та їх еквіваленти 2448 2562
Власний капітал 1394637 1280192
Статутний капітал 25909 25909
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 484297 368224
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 250691 291769
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

1,04 0,35

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

1,04 0,35

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 103635500 103635500
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 цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

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 
«БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА» 
код за ЄДРПОУ 04836971;
місцезнаходження: 08292, Київська обл., 
м. Бу ча, вул.Заводська, буд.2; +38(04597)96402

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

26.04.2016 р.

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

budagromekhzapchastyna.informs.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА
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Річна інформація емітента цінних паперів
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Банк iнвестицiй та заощаджень», 
33695095м. Київ , Шевченкiвський, 
04119, м. Київ, Мельникова 83-д 
+38(044)207-70-20,

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

25.04.2016

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

http://www.bisbank.com.ua/images/
general/emitent-report.pdf

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БДО», 20197074 

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів: чергові, дата проведення — 25.04.2015 р., кворум 
зборів — 100%.
Опис:
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв Голова Спостережної 
Ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» Гришко В.А.
Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного — 
Член Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» По-
пов  А.В.
Порядок денний.
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2.Звiт Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень».
3.Звiт Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень».
4.Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» 
за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi банку за 
2014 рiк.
5.Розгляд та затвердження аудиторського звiту про перевiрку рiчної 
фiнансової звiтностi ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень». 
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради, 
звiту Правлiння та звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Банк iнвестицiй та заоща-
джень».
7.Затвердження рiчного звiту ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» за 
2014 рiк.
8.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збитку ПАТ «Банк iнвестицiй 
та заощаджень» за результатами дiяльностi за 2014 рiк.
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної 
ради у зв’язку з їх переобранням.
10.Обрання членiв Спостережної ради, затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної 
ради.
11.Затвердження змiн до Статуту ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень».
12. Прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей в реєстрацiйнiй 
справi ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв в частинi ведення 
облiку акцiонерiв ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» згiдно реєстру 
власникiв, що надається ПАТ «Нацiональний депозитарiй України».
По першому питанню порядку денного вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi 
- Заст. начальника юридичного управлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заоща-
джень» Сабадашової Свiтлани Сергiївни,
- начальника департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ «Банк iнвестицiй 
та заощаджень» Дядюри Володимира Юрiйовича.
По другому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити Звiт Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» 
за 2014 рiк.
По третьому питанню порядку денного вирiшили :
Затвердити Звiт Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» за 2014 
рiк.
По четвертому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Банк iнвестицiй та за-
ощаджень» за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк.
По п'ятому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити аудиторський звiт та висновок незалежної аудиторської 
перевiрки аудиторською фiрмою ТОВ «БДО», за результатами дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк.

По шостому питанню порядку денного вирiшили:
Визнати дiяльнiсть Спостережної ради у 2014 роцi задовiльною та як такою 
що сприяла надiйнiй та стабiльнiй дiяльностi Товариства, збереженню кола 
клiєнтiв та збiльшенню розмiру статутного капiталу до рiвня 500 млн. грн.
Визнати роботу Правлiння у 2014 роцi задовiльною та як таку, що сприяла 
збереженню кола клiєнтiв Товариства та стабiльнiй прибутковiй 
дiяльностi.
Визнати дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї задовiльною та як такою, що зебезпе-
чувала належний контроль за фiнансово-господарською дiяльностю Това-
риства
По сьомому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» за 2014 рiк.
По восьмому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити розподiл прибуток Товариства, отриманий у 2014 роцi, в сумi 
2  455 708 гривень 89 копiйок, наступним чином:
- згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» та Закону України 
«Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 5% прибутку, тобто 122 785 гривень 
44  копiйки, перерахувати до резервного фонду Товариства;
- решту 95% прибутку в сумi 2 332 923 гривень 45 копiйок направити на 
виплату дивiдендiв акцiонерам власникам простих iменних акцiй Товари-
ства.
25.04.2015 року провести засiдання Спостережної ради Товариства для 
визначення дати складання перелiку 
По дев'ятому питанню порядку денного вирiшили:
Припинити повноваження всiх членiв Спостережної ради Товариства з 
25.04.2015 року з метою їх наступного переобранням.
По десятому питанню порядку денного вирiшили:
Обрати Спостережну раду Товариства у складi:
Голова Спостережної ради — Гришко Валерiй Анатолiйович,
Члени Спостережної ради:
Константiнова Анна Валерiївна, 
Овсiєнко Тетяна Валентинiвна, 
Таранов Сергiй Вiкторович,
Федчун Катерина Григорiвна, 
Грицюк Андрiй Iванович, ,
ТОВ «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого Вiталiя Володи-
мировича
Укласти з новообраними Членами Спостережної ради Товариства у термiн 
до 31.05.2015 року цивiльно-правовi та трудовi договори (контракти) на 
умовах згiдно внутрiшнiх нормативних документiв Товариства щодо 
функцiонування Спостережної ради.
Затвердити кошторис витрат на оплату працi Членiв Спостережної ради.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати цивiльно-правовi та 
трудовi договори (контракти) з членами Спостережної ради Товариства
По одиннадцятому питанню порядку денного вирiшили: 
Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї.
Затвердити «Положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень», «Положення про Правлiння ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень», «Положення про Спостережну Раду ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень», виклавши їх у новiй редакцiї.
По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили:
Внести змiни до вiдомостей в реєстрацiйнiй справi ПАТ «Банк iнвестицiй та 
заощаджень» в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних 
осiб — пiдприємцiв в частинi ведення облiку акцiонерiв ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень» згiдно реєстру власникiв, що надається 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України».
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.

10868628.76 0.000 2332923.45 0.000

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

21.74 0.000 4.67 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0.000 2332923.45 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

25.04.2016 27.04.2015

Дата виплати 
дивідендів

27.05.2015

Опис Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) вiд

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК IНВЕСТИЦIй ТА ЗАОЩАДжЕНЬ»
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24 квiтня 2016 року було прийнято рiшення про на-
правлення 95% прибутку Товариства за результата-
ми дiяльностi за 2015 рiк в сумi 10 868 628 гривень  
76 копiйок на виплату дивiдендiв акцiонерам власни-
кам простих iменних акцiй.
Рiшенням засiдання Спостережної ради ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень» вiд 24 квiтня 2016 року за-
тверджено:
 - дату складання перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв за 2015 рiк - 25 квiтня 
2016 року;
- для виплати дивiдендiв Товариство у термiн з 
01 травня 2016 року до 01 червня 2016 року перера-
ховує дивiденди безпосередньо акцiонерам Товари-
ства, власникам простих iменних акцiй згiдно даних 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства 
наданого Нацiональним депозитарiєм України ста-
ном на 25 квiтня 2016 року;
- розмiр дивiдендiв за результатами дiяльностi Това-
риства у 2015 роцi з розрахунку на одну просту iменну 
акцiю складає 21,74 грн. 

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 5445731 4159542
Грошові кошти та їх еквіваленти 130898 477152
Кошти в інших банках 224187 0
Кредити та заборгованість клієнтів 5057003 3546895
Усього зобов’язань 4901662 3624581
Кошти банків 0 44288
Кошти клієнтів 4466818 3386143
Усього власного капіталу та частка меншості 544069 534961
Статутний капітал 500000 500000
Чистий прибуток/(збиток) 14530 -7987
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

22.88 -19.48

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

22.88 -19.48

В.о. Голови Правління    Гришко О.А.
Головний бухгалтер    Верба Т.О.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВ-
НИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» КОРПОРАТИВНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАфIЯ»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Видавництво»Київська правда» Корпоратив-
не пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя», 
05905674м. Київ , 04136, м. Київ, 
вулиця Маршало Гречко, 13 044 443-01-05 , 
044 443-01-00

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

05905674.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«УКРАЇНСЬКИй фІНАНСОВИй АЛЬЯНС»
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 
«Страхова компанія «Український 
фінансовий альянс», 32374372, 
проспект 40-річчя Жовтня, буд. 100/2, 
м. Київ 03127, Україна (044) 377-73-95

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

27.04.2016 р.

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

http://www.ufa-ic.com.ua

Т.в.о. Голови Правління  Кулєніч О.І.

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

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОВО-

ЛИНСЬКИй ХЛІБОЗАВОД»;2. Код за ЄДРПОУ 00377213;3. Міс-
цезнаходження 45400, Україна, Волинська обл., м. Нововолинськ, 
вул. Павлова, 39.;4. Міжміський код, телефон та факс (03344)33006 
(03344)33006; 5. Електронна поштова адреса nvhlib@gmail.com;6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 00377213.infosite.com.ua:7. Вид особливої ін-
формації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотеч-
ні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до 
вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
25.04.2016 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного товари-

ства «Нововолинський хлібозавод» прийнято рішення про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме: — припинено повноваження члена Наглядової 
ради Кочулапа Ігоря Степановича (паспорт СО 553428, виданий Ленiнградським 
РУГУ МВС м. Києва 19.12.2000р.), за рішенням річних загальних зборів. Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 72,69% (667 802 шт. акцій номі-
налом 166 950,50 грн.). Обіймав дану посаду з 22.04.2014р.; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Швець Тетяни 
Демидiвни (паспорт АС 493597, виданий Нововолинський МВ УМВС Украї-
ни у Волинськiй обл. 20.10.1998р.), за рішенням річних загальних зборів. 

Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0436% (400 шт. 
акцій номіналом 100,00 грн.). Обіймала дану посаду з 22.04.2014р.; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови Наглядової ради Кочулапа Ігоря Степанови-
ча (паспорт СО 553428, виданий Ленiнградським РУГУ МВС м. Києва 
19.12.2000р.), за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента у розмірі 72,69% (667 802 шт. акцій номіналом 
166 950,50 грн.). Особу призначено строком на 3 роки. До призначення за-
ймав наступні посади: голова Наглядової ради ПрАТ «Нововолинський хлі-
бозавод»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Швець Тетяну Демидiвну 
(паспорт АС 493597 Нововолинський МВ УМВС України у Волинськiй обл. 
20.10.1998р.), за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента у розмірі 0,0436% (400 шт. акцій номіналом 
100,00 грн.). Особу призначено строком на 3 роки. До призначення займа-
ла наступні посади: член Наглядової ради ПрАТ «Нововолинський хлібоза-
вод»,; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Дрозд Ларису Степанівну 
(паспорт СК 233566 виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській 
обл. 15.05.1996р.), за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента у розмірі 9,36% (85 960 шт. акцій номіналом  
21 490,00 грн.). Особу призначено строком на 3 роки. До призначення за-
ймала наступні посади: керівник технологічного відділу ТОВ «Кент-Пак»; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Директор Штунда М. Ю.підпис, м. п. 25.04.2016 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товари-

ство «Готель «Салют»
2. Код за ЄДРПОУ 22950541
3. Місцезнаходження 01010, м.Київ, вул. Мазепи, 11-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044)494-14-00 (044)280-61-30
5. Електронна поштова адреса alex@salute.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

salute.mbr.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 

25.04.2016 р. Посадова особа Тамiк Iван Iллiч (паспорт: серiя СО номер 
556514 виданий 26.01.2001 р. Ленiнградським РУ ГУ МВС України в  
м. Києвi), яка займала посаду Член Наглядової ради, звiльнена. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 
у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 
25.04.2016 р. Посадова особа Тамiк Iван Iллiч (паспорт: серiя СО номер 
556514 виданий 26.01.2001 р. Ленiнградським РУ ГУ МВС України в  
м. Києвi), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протя-
гом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової Ради.

Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
25.04.2016 р. Посадова особа Тичинський Олександр Вiкторович (паспорт: 
серiя СН номер 118583 виданий 13.02.1996 р. Печерським РУГУ МВС Укра-
їни в м. Києвi), яка займала посаду Член Наглядової ради, звiльнена. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00002%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента у розмiрi 0,00002%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 3 роки.

Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
25.04.2016 р. Посадова особа Тичинський Олександр Вiкторович (паспорт: 
серiя СН номер 118583 виданий 13.02.1996 р. Печерським РУГУ МВС Укра-
їни в м. Києвi), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,00002%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0,00002%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової 
ради. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 10 акцiй.

Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
25.04.2016 р. Посадова особа Масол Вiталiй Андрiйович (паспорт: серiя 
СО номер 551421 виданий 26.04.2001 р. Шевченкiвським РУГУ МВС Украї-
ни в м. Києвi), яка займала посаду Член Наглядової ради, звiльнена. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
25.04.2016 р. Посадова особа Масол Вiталiй Андрiйович (паспорт: серiя 
СО номер 551421 виданий 26.04.2001 р. Шевченкiвським РУГУ МВС Украї-
ни в м. Києвi), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 

розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради.

Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
25.04.2016 р. Посадова особа Татусь Вадим Вiкторович (паспорт: серiя СН 
номер 334759 виданий 22.11.1996 р. Ватутiнським РВ УМВС України в 
м.  Києвi), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звiльнена. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,192%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0,192%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
3 роки.

Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
25.04.2016 р. Посадова особа Татусь Вадим Вiкторович (паспорт: серiя СН 
номер 334759 виданий 22.11.1996 р. Ватутiнським РВ УМВС України в 
м.  Києвi), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0,192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi 0,192%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова та член Наглядової Ради. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 93672 акцiй.

Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
25.04.2016 р. Посадова особа Лесняк Сергiй Петрович (паспорт: серiя СН 
номер 522387 виданий 22.08.1997 р. Ватутiнським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києвi), яка займала посаду Член Наглядової ради, звiльнена. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 
у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
25.04.2016 р. Посадова особа Лесняк Сергiй Петрович (паспорт: серiя СН 
номер 522387 виданий 22.08.1997 р. Ватутiнським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києвi), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протя-
гом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової Ради, Начальник вiддiлу 
зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ «Нафтохiмiмпекс».

Рiшення про звiльнення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 
25.04.2016 р. Посадова особа Гончар Свiтлана Петрiвна (паспорт: серiя СН 
номер 985438 виданий 22.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. 
Києвi), яка займала посаду Ревiзор акцiонерного товариства, звiльнена. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0002%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента у розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 3 роки.

Рiшення про призначення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
25.04.2016 р. Посадова особа Гончар Свiтлана Петрiвна (паспорт: серiя СН 
номер 985438 виданий 22.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києвi), призначена на посаду Ревiзор акцiонерного товариства. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,00002%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0,00002%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Ревiзор, Заступник 
головного бухгалтера. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
10 акцiй.

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 Нестерова Свiтлана Анатолiївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОТЕЛЬ «САЛЮТ»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА», 32310874, м. Київ, Подiльський, 
04070, 
м. Київ, вул. Iллiнська, +38 044 590 44 66

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

25.04.2016

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

http://aegon.ua/ua/news/info/
http://smida.gov.ua/db/participant/32310874

Голова Правління
ПРАТ «СК «ЕйГОН ЛАйф УКРАЇНА»  Гузей Ніна Леонідівна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕйГОН ЛАйф УКРАЇНА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМПАНIЯ КАТРАН»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Новопольова, б. 2
4. Код за ЄДРПОУ: 05441005
5. Міжміський код та телефон, факс: (44) 408-82-63 (44) 408-82-63
6. Електронна поштова адреса: etereschenko@corpfin.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 21.04.2016 року, 
припинено повноваження ЛОГIФОРД КОНСУЛЬТАНТС ЛIМIТЕД / LOGYFORD 
CONSULTANTS LIMITED — Голова Наглядової Ради, реєстрацiїний номер НЕ 
291452. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє в розмiрi 41,927169%. 
На посадi перебував з 07.04.2014 року по 21.04.2016 року. Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 21.04.2016 
року, припинено повноваження SANTIVER TRADING LIMITED / САНТIВЕР 
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД — Член Наглядової Ради, реєстрацiїний номер НЕ 
153158. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє в розмiрi 7,480652%. 
На посадi перебував з 07.04.2014 року по 21.04.2016 року. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 21.04.2016 
року, припинено повноваження НОРДIК ВЕЛС КЕПIТАЛ IНВЕСТОРС 
ЛIМIТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED) — Член На-
глядової Ради, реєстрацiїний номер НЕ 311130. Часткою в статутному 
капiталi емiтента володiє в розмiрi 49,553966%. На посадi перебував з 
07.04.2014 року по 21.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 21.04.2016 
року, обрано членом Наглядової ради ПАТ «Компанiя Катран» на строк до 
наступних рiчних зборiв Товариства ЛОГIФОРД КОНСУЛЬТАНТС ЛIМIТЕД / 
LOGYFORD CONSULTANTS LIMITED (реєстрацiйний номер НЕ 291452) в 
особi представника Терещенко Олени Миколаївни. Представник часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє, не має непогашеної (незнятої) 
судимостi в тому числi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi та 
посадовi злочини. Згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї, у тому 
числi паспортних даних, представником не надано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 21.04.2016 
року, обрано членом Наглядової ради ПАТ «Компанiя Катран» на строк до 
наступних рiчних зборiв Товариства SANTIVER TRADING LIMITED / 
САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (реєстрацiйний номер НЕ 153158) в особi 
представника Мiнчукової Марини Станiславiвни. Представник часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє, не має непогашеної (незнятої) 
судимостi в тому числi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi та 
посадовi злочини. Згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї, у тому 
числi паспортних даних, представником не надано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 21.04.2016 
року, обрано членом Наглядової ради ПАТ «Компанiя Катран» на строк до 
наступних рiчних зборiв Товариства НОРДIК ВЕЛС КЕПIТАЛ IНВЕСТОРС 
ЛIМIТЕД (NORDIC WEALTH CAPITAL INVESTORS LIMITED) (реєстрацiйний 
номер НЕ 153158) в собi представника Корнiйчука Євгена Володимирови-
ча. Представник часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, не має 
непогашеної (незнятої) судимостi в тому числi за крадiжки, хабарництво та 
iншi корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття конфiденцiйної 

iнформацiї, у тому числi паспортних даних, представником не надано.
Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 

21.04.2016 року, обрано членом Наглядової ради ПАТ «Компанiя Катран» на 
строк до наступних рiчних зборiв Товариства Баштового Вiктора Миколайови-
ча. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
0,000345%, не має непогашеної (незнятої) судимостi в тому числi за крадiжки, 
хабарництво та iншi корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття 
конфiденцiйної iнформацiї, у тому числi паспортних даних, не надано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
21.04.2016 року, обрано членом Наглядової ради ПАТ «Компанiя Катран» на 
строк до наступних рiчних зборiв Товариства Мележика Юрiя Олександрови-
ча. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
0,000345%, не має непогашеної (незнятої) судимостi в тому числi за крадiжки, 
хабарництво та iншi корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття 
конфiденцiйної iнформацiї, у тому числi паспортних даних, не надано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 
21.04.2016 року, обрано членом Наглядової ради ПАТ «Компанiя Катран» на 
строк до наступних рiчних зборiв Товариства Штучного Вiктора Васильови-
ча. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
0,001381%, не має непогашеної (незнятої) судимостi в тому числi за крадiжки, 
хабарництво та iншi корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття 
конфiденцiйної iнформацiї, у тому числi паспортних даних, не надано.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.04.2016 року припинено повноважен-
ня (вiдкликано з посади) Голову Правлiння ПАТ «Компанiя Катран» Пендю-
ра Вiктора Вiкторовича. Особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента, не має непогашеної (незнятої) судимостi в тому числi за крадiжки, 
хабарництво та iншi корисливi та посадовi злочини, перебувала на посадi з 
28.02.2013 р. по 21.04.2016 р. 31 липня 2014 р. за рiшенням Наглядової 
ради Товариства Голову Правлiння Пендюра В.В. було вiдсторонено вiд 
виконання обов‘язкiв. Згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї, у 
тому числi паспортних даних, не надано.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.04.2016 року припинено повноважен-
ня (вiдкликано з посади) Члена Правлiння ПАТ «Компанiя Катран» Юхнен-
ко Наталiю Олександрiвну. Особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента, не має непогашеної (незнятої) судимостi в тому числi за крадiжки, 
хабарництво та iншi корисливi та посадовi злочини, перебувала на посадi з 
28.02.2013 р. по 21.04.2016 р. Згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї, 
у тому числi паспортних даних, не надано.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.04.2016 року припинено повноважен-
ня тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ «Компанія Ка-
тран» Коломейцева Олексія Олександровича. Особа не володіє часткою в 
статутному капiталi емітента, не має непогашеної (незанятої) судимості в 
тому числі за крадiжки, хабарництво та iншi корисливі та посадові злочини, 
перебувала на посаді з 01.08.2014 р. по 21.04.2016 р. Згоду на розкриття 
конфiденцiйної iнформацiї, у тому числі паспортних даних, не надано.

Рiшенням Наглядової ради вiд 21.04.2016 року обрано (призначено) з 
22.04.2016 р. строком три роки на посаду Генерального директора ПАТ 
«Компанiя Катран» Корнiйчука Вiталiя Володимировича. Особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, не має непогашеної (незнятої) 
судимостi в тому числi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi та 
посадовi злочини. Згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї, у тому 
числi паспортних даних, не надано.

Генеральний директор Корнійчук Віталій Володимирович
IIІ. Підпис

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

2. Найменування посади: Генеральний директор Корнійчук Віталій 
Володимирович. 25.04.2016

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МІжНАРОД-
НИй МЕДІА ЦЕНТР — СТБ", 
20044726, вул. Івана Шевцова, 1,  
м. Київ, Шевченківський р-н (райони  
м. Києва), 03113, (044) 501-98-98 

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

26.04.2016 

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

http://www.stb.ua/company/juridical/ 

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 «ЮРИДИЧНА 
ПРАКТИКА», 22890879, вул. Дягтя-
рівська, 25-А, корп. «Л», м. Київ, 
Шевченківський, 04119, (044) 495-27-27

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

27.04.16

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

д/н



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «УКРЖИЛСТРОЙ 
ПЛЮС», 32004850, Одеська , 
68000, мiсто Iллiчiвьк, 
вул. Хантадзе, 9 (048) 787-70-76,

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

26.04.2016

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

ukrzhilstroy.com.ua

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

Фiрма «Трансаудит» у виглядi 
товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, 23865010 

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 31075,5 38590,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3374,6 3908,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 25092,2 32047,8
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 28,7 4,5
Власний капітал 4465,4 4473,4
Статутний капітал 3845,4 3845,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (6205,8) (6197,8)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 32080,8 36966,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 422,4 393,6
Чистий прибуток (збиток) (6,0) (257,6)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«УКРжИЛСТРОй ПЛЮС»

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС», код 
за ЄДРПОУ 00703167, Україна, 
38782, Полтавська область, 
Полтавський район, село Горбанівка, 
вулиця Миру, будинок 1, тел. 
0532-630833,

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

26.04.2016 року

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

http://www.poltavaplemservis.pl.ua/

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит", 
32996030 

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент — акціонерне товари-
ство). Зазначається інформація 
про проведення або непроведення 
загальних чергових та позачерго-
вих зборів та у разі їх непроведен-
ня вказуються причини, також за-
значається перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, 
особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного, у 
разі проведення позачергових збо-
рів зазначаються особа, що ініцію-
вала проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань поряд-
ку денного. У разі якщо загальні 
збори не відбулися, вказуються 
причини

Вид загальних зборів акціонерів: чер-
гові; Дата проведення: 02 квітня 2015 
року; Кворум: 89.25%
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про обрання Голови та членiв 
лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 
2. Про затвердження порядку прове-
дення Загальних зборiв. 3.Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння Товариства за результата-
ми дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 
4.Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за результатами проведених 
перевiрок у 2014 роцi. 5.Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства за ре-
зультатами дiяльностi Товариства за 
2014 рiк. 6.Про затвердження рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 
2014 рiк та порядку розподiлу прибут-
ку Товариства за 2014 рiк. 7.Про за-
твердження звiту Товариства за 
2014  рiк та напрямкiв дiяльностi на 2015 
рiк. 8.Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Това-
риством протягом року з дня прийняття 
рiшення. 9.Про припинення повнова-
жень Голови Правлiння Товариства. 

 10.Про обрання Голови Правлiння То-
вариства. 
Особи, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного чер-
гових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ "Полтаваплемсервiс", що були 
проведенi 02.04.2015 року, — 
ТОВ "Астра-Мiлк" (акцiонер 
ПАТ "Полтаваплемсервiс")
Результати розгляду питань порядку 
денного: 
з усiх питань порядку денного проголо-
сували — «ЗА» 6 459 392 голосiв (що 
становить 100 % голосiв вiд присутнiх 
на Зборах), «ПРОТИ» 0 голосiв (що ста-
новить 0 % голосiв вiд присутнiх на Збо-
рах), «УТРИМ.» 0 голосiв (що становить 
0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах)

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 2015 рік

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5217 4385
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1479 1353
Довгострокові фінансові інвестиції 62 62
Запаси 1173 933
Сумарна дебіторська заборгованість 1177 365
Грошові кошти та їх еквіваленти 476 367
Власний капітал 4975 3724
Статутний капітал 2144 2144
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2815 1565
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 242 661
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.14584300 0.00151560

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

0.14584300 0.00151560

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8577720 8577720
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 «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство "Укртелеком"
2. Код за ЄДРПОУ 21560766
3. Місцезнаходження 01601 м. Київ 

бульв. Т. Шевченка, 18
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 246-58-76, (044) 246-43-78
5. Електронна поштова адреса ovelichko@ukrtelecom.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http:// www.ukrtelecom.ua/about/
zvitnist

7. Вид особливої інформації Відомості про факти лістингу/
делістингу цінних паперів на 
фондовій біржі

II. Текст повідомлення
Листом вiд 25.04.2016р. № 0885 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомило 

щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ «Укртелеком»:
25.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 

прийнято рiшення (№ 160425/00001 вiд 25.04.2016р.) про переведення 
простих iменних вiдсоткових облiгацiй ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) з 
категорiї позалiстингових цiнних паперiв до другого рiвня лiстингу Бiржового 
реєстру ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 
26.04.2016р. Пiдставою про включення є лист ПАТ «Укртелеком» вiд 
21.04.2016 № 1120/800114-800100.

Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї R (ISIN UA 
4000157176). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю — 100 000 грн. Форма 
iснування — бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 26.02.2013р. 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у кiлькостi — 
17 115 шт., загальною номiнальною вартiстю — 1 711 500 000 грн. Свiдоцтво 
про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї R — № 29/2/2013. Права власникiв 
облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укртелеком».

Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї Q (ISIN 
UA4000139620). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю — 50 000,00 грн. 

Форма iснування — бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 
04.05.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у 
кiлькостi — 4 000 шт., загальною номiнальною вартiстю — 200 000  000,00 грн. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї Q — № 44/2/12. Права 
власникiв облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укртелеком».

Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї Т (ISIN 
UA4000179402). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю — 50 000,00 грн. 
Форма iснування — бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 
03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у 
кiлькостi — 8 000 шт., загальною номiнальною вартiстю — 400 000 000,00 
грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї T — № 16/2/2014. 
Права власникiв облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укрте-
леком».

Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї U (ISIN 
UA4000179410). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю — 50 000,00 грн. 
Форма iснування — бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 
03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у 
кiлькостi — 6 000 шт., загальною номiнальною вартiстю — 300 000 000,00 
грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї U — № 17/2/2014. 
Права власникiв облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укрте-
леком».

Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi), серiї V (ISIN 
UA4000179428). Кожна облiгацiя номiнальною вартiстю — 50 000,00 грн. 
Форма iснування — бездокументарна. Випуск облiгацiй зареєстровано 
03.02.2014р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у 
кiлькостi — 8 000 шт., загальною номiнальною вартiстю — 400 000 000,00 грн. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї V — № 18/2/2014. Права 
власникiв облiгацiй згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй ПАТ «Укртелеком».

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 Курмаз Ю.П.

Директор 
ПАТ "Укртелеком"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.26
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРТЕЛЕКОМ”

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 

"Аграрний комерцiйний банк"
2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03150 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9 А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 205-41-80 044 205-41-80
5. Електронна поштова адреса ASeverinenko@agrocombank.com.

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

www.agrocombank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом т.в.о. Голови Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» за № 204-К вiд 

22.04.2016 року прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, 
а саме з 22.04.2016 року припинити повноваження тимчасово виконуючого 
обов’язки Голови Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» Єрошкiної Альони 
Володимирiвни, заступника Голови Правлiння ПАТ «Агрокомбанк».

Пiдстава такого рiшення — погодження Нацiональним банком України 
на посаду Голови Правлiння Банку Макаревич О.С..

Iнформацiя про посадову особу — Єрошкiна Альона Володимирiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади — тимчасово виконуючий обов’язки Голови 

Правлiння ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб — у зв’язку 

iз погодженням Нацiональним банком України на посаду Голови Правлiння 
ПАТ «Агрокомбанк» Макаревич О.С., яка приступає до виконання своїх 
обов’язкiв з 25.04.2016 року, припиняються повноваження тимчасово ви-
конуючого обов’язки Голови Правлiння Єрошкiної А.В.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Єрошкiна А.В. 
не має.

Заступник Голови Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» Єрошкiна Альона 
Володимирiвна перебувала на посадi тимчасово виконуючого обов’язки 
Голови Правлiння Банку з 28.01.2016 року.

Наказом т.в.о. Голови Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» за № 204-К вiд 
22.04.2016 року прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а 
саме призначити на посаду Голови Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» Макаревич 
Оксану Сергiївну, яка приступає до виконання обов’язкiв з 25.04.2016 року.

Пiдстава такого рiшення — погодження Нацiональним банком України 
на посаду Голови Правлiння Макаревич О.С.

Iнформацiя про посадову особу — Макаревич Оксана Сергiївна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади — Голова Правлiння ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб — прийня-

то рiшення Радою Банку, призначити на посаду Голови Правлiння ПАТ «Аг-
рокомбанк» Макаревич О.С.. Нацiональним банком України погоджено 
кандидатуру Макаревич О.С. на посаду Голови Правлiння ПАТ «Агроком-
банк».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Макаре-
вич  О.С. не має.

Макаревич Оксана Сергiївна призначена на посаду на умовах безстро-
кового трудового договору.

Iншi посади, якi обiймала Макаревич О.С. протягом останнiх п’яти 
рокiв  — ПАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» — керiвник управлiння торгового 
фiнансування, ПАТ «Енергобанк» начальник управлiння документарного 
бiзнесу, ПАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» керiвник управлiння торгового 
фiнансування, ТОВ «Гран Терра» керiвник вiддiлу торгового фiнансування, 
ПАТ «Агрокомбанк» заступник Голови Правлiння.

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 Макаревич Оксана Сергiївна
Голова Правлiння 

ПАТ "Агрокомбанк"
(підпис) (ініціали та прізвище керівни-

ка)
М.П. 2016.04.25

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРАРНИй КОМЕРЦIйНИй БАНК”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2016 р. 
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НIжИНСЬКИй жИРКОМБIНАТ”

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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"НIЖИНСЬКИЙ 

ЖИРКОМБIНАТ" , 00373942 Чернігівська Нiжинський 16600 Чернiгiвська 
обл., м. Нiжин Прилуцька, б. 2 (04631) 3-14-23

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

26.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію
htt://www.ngk.nd.ua./info.php?page=vctyp
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.  

аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Аудиторська фiрма "Пора-
да" , 22820910

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

Загальні чергові збори товариства проведено 17.04.2015 року, кворум 
77,63%. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних 
Зборiв акцiонерiв ПАТ"Нiжинський жиркомбiнат". 2. Затвердження звiту 
Наглядової ради ПАТ"Нiжинський жиркомбiнат" за 2014 рiк. 3. Затвер-
дження звiту Правлiння ПАТ"Нiжинський жиркомбiнат" за 2014 рiк. 4. За-
твердження фiнансової звiтностi ПАТ"Нiжинський жиркомбiнат" за 
2014 рiк. 5. Затвердження напрямкiв дiяльностi ПАТ"Нiжинський 
жиркомбiнат" за 2015 рiк. 6.Розподiл прибутку та збиткiв ПАТ"Нiжинський 
жиркомбiнат" за 2014 рiк. 7.Попереднє схвалення значних правочинiв, що 
вчинятимуться ПАТ"Нiжинський жиркомбiнат" . 8.Внесення змiн до статуту 
шляхом викладання його у новiй редакцiї. 9.Внесення змiн до Положення 
про виконавчий орган ПАТ"Нiжинський жиркомбiнат" шляхом викладення 
його у новiй редакцiї. 10.Звiльнення членiв Наглядової ради 
ПАТ"Нiжинський жиркомбiнат" . 11.Обрання членiв Наглядової ради 
ПАТ"Нiжинський жиркомбiнат" . Доповнення до порядку денного зборiв не 
надавались.На розгляд зборiв додатковi питання не вносилися.Питання 
порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення (Затверджено 
звiт Директора, Наглядової ради, Ревiзора, рiчний звiт та баланс Товари-
ства. Збитки за звiтний рiк та попереднi перiоди будуть покритi за рахунок 
прибутку майбутнiх перiодiв)

6. Інформація про дивіденди.
Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 64388 60755
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34504 30910
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6143 7916
Сумарна дебіторська заборгованість 14687 13783
Грошові кошти та їх еквіваленти 3777 571
Власний капітал 3481 13635
Статутний капітал 2150 2150
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1331 11485

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 57571 42398
Поточні зобов'язання і забезпечення 3336 4722
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.00109 -0.01453

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

-0.00109 -0.01453

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8598320 8598320
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КОСМЕД", 
31841350 , м. Київ Подiльськiй р-н 
04071 м. Київ вул. Хорива, 55-А 
0445373524

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

26.04.2016

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

http://cosmed.ua/

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КРАй КЕРА-
МА", 25290826 , 08292, Київська обл., 
м. Буча, вул. Заводська, б.2; 
+380445935001

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

26.04.2016

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

www.kerama.informs.net.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРЕЛЕВА-
ТОРПРОМ", 31640002 , Одеська д/н 
65003 м.Одеса вул.Чорноморського 
козацтва, буд.52/1 (048) 7386365

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

25.04.2016

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

uep.actisilos.net

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ", 
34626750 , Донецька область, 
Красноармiйський район 85325 с.Рiвне, 
вулиця Шопена, 1а, 056 736-21-65

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

25.04.2016

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

www.apk-invest.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"АЗОВЗОВНIШТРАНС"
2. Код за ЄДРПОУ 01860667
3. Місцезнаходження 87510 м. Марiуполь вул. Корабель-

на, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0629 40-78-38 0629 53-03-17
5. Електронна поштова адреса mail@avt.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.avt.ua

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-

риства «Азоввзовнiштранс», якi вiдбулися 25 квiтня 2016 року (Протокол  
№ 29/2016) прийнято рiшення припинити повноваження члена (Голови) на-
глядової ради товариства — ТОВ «МТГ «Транспром» з 25.04.2016 року у 
зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть до положень п. 15 ст. 2 Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства». На посадi особа перебувала з 26.04.2014 
року. Частка, якою володiє особа у статутному капiталi — 60,3289%. Розмiр 
пакета акцiй, якi належать особi — 1174 акцiї.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Азоввзовнiштранс», якi вiдбулися 25 квiтня 2016 року (Протокол  
№ 29/2016) прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової 
ради товариства — ЗЕП «Азовiмпекс» у формi ТОВ з 25.04.2016 року у 
зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть до положень п. 15 ст. 2 Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства». На посадi особа перебувала з 26.04.2014 
року. Частка, якою володiє особа у статутному капiталi — 7,7081%. Розмiр 
пакета акцiй, якi належать особi — 150 акцiй.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Азоввзовнiштранс», якi вiдбулися 25 квiтня 2016 року (Протокол 
№ 29/2016) прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової 
ради товариства — Полiкаренко Анатолiя Леонiдовича з 25.04.2016 року у 
зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть до положень п. 15 ст. 2 Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства». На посадi особа перебувала з 
26.04.2014  року. Частка, якою володiє особа у статутному капiталi — 
0,0514%. Розмiр пакета акцiй, якi належать особi — 1 акцiя. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа 

не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-

риства «Азоавзовнiштранс», якi вiдбулися 25 квiтня 2016 року (Протокол  
№ 29/2016) прийнято рiшення обрати членом (Головою) Наглядової ради 
Єфiменко Федора Евгеновича з 26.04.2016 року термiном на 3 роки. Особа 
не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi п’ять рокiв пе-
ребував на наступних посадах: з серпня 2002 по серпень 2012 року — 
Корпорацiя «Iндустрiальна спiлка Донбасу» — радник Голови Ради 
директорiв; з вересня 2012 — Директор ТОВ МТГ «Транспром»; з сiчня 
2013 — заступник Генерального директора ТОВ «МТЕК 
«IнтерТрансСервiс».

Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа 
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Азоввзовнiштранс», якi вiдбулися 25 квiтня 2016 року (Протокол  
№ 29/2016) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Валяєву 
Людмилу Павлiвну з 26.04.2016 року термiном на 3 роки. Особа не володiє 
часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Останнi п’ять рокiв перебуває на 
посадi заступника виконавчого директора з економiки та фiнансiв ЗЕП   
«Азовiмпекс» у формi ТОВ.

Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа 
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Азоввзовнiштранс», якi вiдбулися 25 квiтня 2016 року (Протокол  
№ 29/2016) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Чижика 
Анатолiя Павловича з 26.04.2016 року термiном на 3 роки. Частка, якою 
володiє особа у статутному капiталi — 0,1027%. Розмiр пакета акцiй, якi 
належать особi — 2 акцiї.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 
п’ять рокiв перебуває на посадi заступника Генерального директора 
ПрАТ  «Азовзовнiштранс».

Керуючись ч.2 ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про 
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа 
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

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 Багаєв Валерiй Костянтинович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.25
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АЗОВЗОВНIШТРАНС”

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

Товариство з обмеженою вiдповi даль-
нiстю «Будiвельна компанiя «Мiськ-
буд iнвест», 31175387м. Київ , Оболон-
ський, 04073, Київ, Скляренка, 17 
044-501-99-60,

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

15.04.2015

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

www.bk-mbi.pat.ua

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

ТОВ «АФ «Юрхолдiнг-Аудит», 
32736376 ТОВ «АФ «Юрхолдiнг-
Аудит», 32736376

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1427494 1382254
Основні засоби (за залишковою вартістю) 206818 219042
Довгострокові фінансові інвестиції 7755 7752
Запаси 16834 20695
Сумарна дебіторська заборгованість 97814 164771
Грошові кошти та їх еквіваленти 1199 6414
Власний капітал 311179 307616
Статутний капітал 300000 300000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11179 7616
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 791861 801940
Поточні зобов’язання і забезпечення 324454 272698
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 0

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-70-28 (044) 207-70-22
5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.bisbank.com.ua/images/
general/24-04-2016.pdf

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол № 
13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної 
ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ  «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення припи-
нити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припиненi повноваження:
Гришка Валерiя Анатолiйовича, Голови Спостережної ради, громадяни-

на України, паспорт серiя СО 822279 виданий 04.10.2001 Шевченкiвським 
РУГУ МВС України в м. Києвi. Не володiє часткою у статутному капiталi. 
Перебував на посадi з квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№ 13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення при-
пинити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий 
склад.

Членом Спостережної ради обрано:
Овсiєнко Тетяну Валентинiвну, громадянку України, паспорт серiя ТТ 

№273580 виданий 26.02.2015 року Подiльським РВ ГУДМС України в мiстi 
Київ, Не володiє часткою у статутному капiталi.

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:
ПАТ КБ «Iндустрiальний» до 15.10.2010 року — заст. нач. вiддiлу контр-

олю та органiзацiї супроводу операцiйної дiяльностi,
з 24.10.2011 по 21.01.2014 — ПАТ КБ «Iндустрiальний» — провiдний 

економiст,
з 3 лютого 2015р по 24.04.2015 року — Радник Голови Правлiння 

ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»,
з 25.04.2015 року Член Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та за-

ощаджень».
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обра-

на до моменту переобрання.
Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-

зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№  13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-

стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ  «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення припи-
нити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:
Таранова Сергiя Вiкторовича, громадянина України, паспорт серiя АС 

№476703 виданий 17.09.1998 року Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi.
Не володiє часткою у статутному капiталi.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного аудитора 

ТОВ  «Континiум»,
з 25.04.2015 — Член Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заоща-

джень».
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обра-

ний до моменту переобрання.
Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-

зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№  13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ  «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення припи-
нити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:
Федчун Катерину Григорiвну громадянку України, паспорт серiя СН 

653827 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi вiд 05.12.1997р. 
Не володiє часткою у статутному капiталi. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади:

з 03.01.2009 по 30.03.2013 за сiмейними обставинами тимчасово не пра-
цювала ,

з 01.04.2013 по по 24.04.2015 року — ТОВ «Мегаполiс -2012», заступник 
директора з фiнансових питань,

з 25.04.2015 року — Член Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та 
заощаджень».

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обра-
на до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№  13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ  «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення припи-
нити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:
Грицюка Андрiя Iвановича, громадянина України, паспорт серiя АС № 708396 

виданий Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi 16.12.2000 р. Не володiє част-
кою у статутному капiталi. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:

03.05.2007-15.10.2013 — ТОВ «Континiум» начальник вiддiлу казначей-
ства Департаменту фiнансiв,

з 2013 року по 24.04.2015 року — консультант з фiнансових питань ПОФ 
«IРБIС»,

з 25.04.2015 — Член Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заоща-
джень».

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обра-
ний до моменту переобрання.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК IНВЕСТИЦIй ТА ЗАОЩАДжЕНЬ”
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Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№  13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства  
ТОВ «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення припи-
нити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:
Гришка Валерiя Анатолiйовича, громадянина України, паспорт серiя СО 

822279 виданий 04.10.2001 року Шевченкiвським РУГУ МВС України в 
м.  Києвi. Не володiє часткою в статутному капiталi. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посаду Заступника Голови Спостережної ради Товариства, з 
14.04.2014 року по теперiшнiй час — Голова Спостережної ради Товариства.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обра-
ний до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№  13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ  «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення припи-
нити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:
Потапенко Ольгу Григорiвну, громадянка України, паспорт серiя АС 

003607 виданий 27.01.1996 року Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй 
областi. Не володiє часткою в статутному капiталi. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади:

з 01.04.2011 року по 31.12.2013 року — ТОВ «Золотий Екватор», керiвник 
групи по роботi з фiлiями,

з 02.01.2014 по 04.08.2014 — ТОВ «Вог Рiтейл», заступник головного 
бухгалтера,

з 05.08.2014 по 29.07.2015 — ТОВ «Укрдонмаш», заст. директора з 
економiчних питань,

з 30.07.2015 по 30.09.2015 — ТОВ « КД Iнтегратор» заст. директора з 
економiчних питань,

з 01.10.2015 року по теперiшнiй час — ТОВ «Бухальянс», головний 
економiст вiддiлу бугалтерського облiку.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обра-
на до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№  13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ  «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення припи-
нити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий склад.

Членом Спостережної ради обрано:
Лагура Сергiя Миколайовича, громадянина України, паспорт серiя СО 

255574 виданий 04.11.1999 року Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києвi. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 9,154%. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади:

з 03.10.2011 по 30.03.2012 — радник Голови Спостережної ради  
ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» ,

з 31.03.2012 по 14.04.2013 — член Спостережної ради ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень»,

15.04.2013 по 06.03.2014 — Голова Спостережної ради ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень»,

з 07.03.2014 по теперiшнiй час — радник Голови Правлiння ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень»

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Обра-
ний до моменту переобрання.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№  13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ  «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення припи-
нити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припиненi повноваження:
Овсiєнко Тетяни Валентинiвни, Члена Спостережної ради, громадянки 

України, паспорт серiя ТТ 273580 виданий 26.02.2015 року Подiльським РВ 
ГУДМС України в мiстi Київi. Не володiє часткою у статутному капiталi. Пе-
ребувала на посадi з квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№  13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ  «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення при-
пинити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий 
склад.

Припиненi повноваження:
Таранова Сергiя Вiкторовича, Члена Спостережної ради, громадянина 

України, паспорт серiя АС 476703 виданий 17.09.1998 року Луцьким МВ 
УМВС у Волинськiй областi. Не володiє часткою у статутному капiталi. Пе-
ребував на посадi з квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№  13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ  «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення припи-
нити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припиненi повноваження:
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Федчун Катерини Григорiвни, Члена Спостережної ради, громадянки 
України, паспорт серiя СН 653827 виданий 05.12.1997 року Дарницьким 
РУГУ МВС України в м. Києвi. Не володiє часткою у статутному капiталi. 
Перебувала на посадi з квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
№  13 вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостереж-
ної ради з метою їх наступного обрання.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що 19 лютого 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства Кон-
стантинової Анни Валерiївни, крiм того 02 березня 2016 року були достро-
ково припиненi повноваження Члена Спостережної ради Товариства 
ТОВ  «Компанiя «Єврорезерв» в особi директора Осадчого В.В.

Розгляд питання обрання нового складу Спостережної ради Товариства 
було вирiшено здiйснити на чергових загальних зборах акцiонерiв шляхом 
кумулятивного голосування.

Для обрання нового складу Спостережної ради прийнято рiшення припи-
нити повноваженнь усiх членiв Спостережної ради та обрати її новий склад.

Припиненi повноваження:
Грицюка Андрiя Iвановича, Члена Спостережної ради, громадянина 

України, паспорт серiя АС 708396 виданий 16.12.2000 року Луцьким МВ 
УМВС у Волинськiй областii. Не володiє часткою у статутному капiталi. Пе-
ребував на посадi з квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол №  13 вiд 
24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства та виведена з органiв контролю Товариства Ревiзiйна комiсiя.

Рiшення прийнято у зв’язку з внесенням змiн до дiючого законодавства 
України, щодо функцiонування акцiонерних товариств та здiйснення 
банкiвської дiяльностi, а саме виключення ст. 41 «Ревiзiйна комiсiя» iз За-

кону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» iснування Ревiзiйної 
комiсiї є не обов’язковим.

Припиненi повноваження:
Грiдiна Євгена Георгiйовича, Голови Ревiзiйної комiсiї, громадянина 

України, паспорт серiя СН 441811 виданий 27.02.1997 року Залiзничним РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi. Не володiє часткою у статутному капiталi. Пере-
бував на посадi з 13 квiтня 2013 року. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол № 13 
вiд 24 квiтня 2016 р. припиненi повноваження усiх членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства та виведена з органiв контролю Товариства Ревiзiйна комiсiя.

Рiшення прийнято у зв’язку з внесенням змiн до дiючого законодавства 
України, щодо функцiонування акцiонерних товариств та здiйснення 
банкiвської дiяльностi, а саме виключення ст. 41 «Ревiзiйна комiсiя» iз За-
кону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» iснування Ревiзiйної 
комiсiї є не обов’язковим.

Припиненi повноваження:
Горбача Вiталiя Андрiйовича, Члена Ревiзiйної комiсiї, громадянина 

України, паспорт серiя АС 002662 виданий 14.12.1995 року Луцьким МУ 
УМВС України у Волинськiй областi. Не володiє часткою у статутному 
капiталi. Перебував на посадi з 13 квiтня 2013 року. Непогашеної судимостi 
за посадовi та корисливi злочини не має.

Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вка-
зана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно за-
конодавства:

В.о. Голови Правлiння Гришко О.А.
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 Гришко О.А.

В.о. Голови Правлiння (під-
пис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.25
(дата)

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 ТОВАРИ-
СТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
"АНАЛIТПРИЛАД" , 14311181 
Київська Солом'янський 03067 
м. Київ Полковника Шутова,16 
0444560874

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

25.04.2016

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

http://www.analitpribor.com.ua/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОР-
СЬКА ФIРМА »УНIВЕРСАЛ-
АУДИТ», 22890033 

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

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за прости-

ми 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
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 

01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900

Дата виплати дивіден-
дів

01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900

Опис Рiшення про вiиплату дивiдендiв протягом останнiх 
пяти рокiв на Загальних зборах не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 381178 8488
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4576 4848
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 235 271
Сумарна дебіторська заборгованість 169747 2052
Грошові кошти та їх еквіваленти 268 915
Власний капітал 3888 4392
Статутний капітал 46 46
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3063 -2559
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 350 350
Поточні зобов'язання і забезпечення 376340 3746
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-8.34614 -14.35407

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

-8.34614 -14.35407

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 92378 92378
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКИй ЗАВОД “АНАЛIТПРИЛАД”
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КРАМА-
ТОРСЬКИй ЗАВОД 
«КОНДИЦIОНЕР»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

05762559

3. Місцезнаходження емітента 84322 м.Краматорськ Шкiльна,117
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06264)4-00-31 (06264)4-00-22

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

torgmontag@mail.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://nord.ua/index.php?route=nord/
extra/company5/pat_conditioner

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

2. Текст повідомлення
Голова ревiзiйної комiсiї Денiсьєв Олександр Володимирович (пас-

порт: серiя ВВ номер 979209 виданий Будьонiвським РВДМУУМВС Украї-
ни в Донецькiй областi 18.09.1999) звiльнено 21.04.2016 р. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КЗК» 21.04.2016 
року.

Член ревiзiйної комiсiї Дрикiн Микола Iванович (паспорт: серiя ВК но-
мер 910473 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 
25.04.2012) звiльнено 21.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальни-
ми зборами акцiонерiв ПАТ «КЗК» 21.04.2016 року.

Член ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя 
ВВ номер 856886 виданий Пролетарським РВДМУУМВС України в 
Донецькiй областi 28.08.1999) звiльнено 21.04.2016 р. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КЗК» 21.04.2016 року.

Член ревiзiйної комiсiї Стаценко Iрина Сергiївна (паспорт: серiя ВА но-
мер 195769 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
22.12.1995) звiльнено 21.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальни-
ми зборами акцiонерiв ПАТ «КЗК» 21.04.2016 року.

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.
Голова лiквiдацiйної комiсiї ____ Кiнiшенко Михайло Володимирович

М.П.

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 "КОНКОРД IНК."
2. Код за ЄДРПОУ 38824174
3. Місцезнаходження 04116 м. Київ Старокиївська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс +38(044) 337-45-69 +38(044) 

337-45-69
5. Електронна поштова адреса konkord@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://concord.pat.ua/

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi НАКАЗУ № 1/К ПАТ «КОНКОРД IНК.» (далi — Товариство) 

вiд 25.04.2016 р., звiльнено Головного бухгалтера Валятицьку Любов 
Леонiдiвну з 25.04.2016 р., згiдно власної заяви за власним бажанням, що 
надiйшла за 2 (два) тижнi до Товариства до дати звiльнення. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi То-
вариства не володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
липня 2015 року.

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

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

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

М.П. 2016.04.25
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОНКОРД IНК.”

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМПЛЕКС», 00384897, вул. 
Центральна,1, с. Пустовійтове, Глобинський, Полтавська, 39050, (05365) 
24-8-64

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ауди-
торська фірма «Баланс + Аудит», 31273030

5. Інформація про загальні збори: 20.04.2015, чергові. Порядок 
денний:1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря зборів. 
3.Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5.Звіт Правління про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. 6.Звіт Ревізій-
ної комісії Товариства за 2014 рік , затвердження висновків Ревізійної комісії. 
7.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
Правління та Ревізійної комісії. 8.Затвердження правочинів (значних право-
чинів) Товариства, попереднє схвалення значних правочинів Товариства. 
9.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 року. 10.Про 
розподіл прибутку і покриття збитків Товариства. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів за 2014 рік.11.Про припинення діяльності Товариства шля-
хом ліквідації. 12.Про створення ліквідаційної комісії Товариства, визначен-
ня її місцезнаходження, обрання персонального складу ліквідаційної комісії 
та надання ліквідаційній комісії повноважень щодо ліквідації Товариства. 
13.Про затвердження порядку та строків ліквідації Товариства та порядку 
розподілу майна Товариства при ліквідації. 14.Про встановлення порядку та 
строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства. Усі питання по-
рядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.

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

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

Найменування показника Період
2015 2014

Усього активів 879 1347
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 666
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 49 174
Сумарна дебіторська заборгованість 372 507
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 879 1304
Статутний капітал 1402 1402
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1540 -1115
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 0 43
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0758 -0,0469
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,0758 -0,0469

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5606080 5606080

Цінні папери власних випусків не викупались.
Голова ліквідаційної комісії  Мойсєєва Н.І.
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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Олiмпекс Транс»
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Код за ЄДРПОУ
19346586
4. Місцезнаходження
Одеська , Приморський, 65014, Одеса, вулиця Вiри Iнбер, буд.5, прим. 304н
5. Міжміський код, телефон та факс
(048)7857869 (048)7857869
6. Електронна поштова адреса
klv33@ukr.net
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016

(дата)
2. Річна інформація 
опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" 

(номер та найменування 
офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розмі-
щена на власній сторінці

http://19346586.smida.
gov.ua

в мережі 
Інтернет 26.04.2016

(адреса сторінки) (дата)
Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види 
діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та 
кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента 
акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше 
акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користуєть-
ся емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою 
вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних 
видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про 
іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідно-
шення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігація-
ми з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з 
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпо-
течним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного 
покриття або включення нових іпотечних активів до складу 
іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних 
облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець 
звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних 
облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне 
покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків 
сплати чергових платежів за кредитними договорами (договора-
ми позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про фОН
24. Інформація про випуски сертифікатів фОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами фОН
26. Розрахунок вартості чистих активів фОН
27. Правила фОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнарод-
них стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових 
облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будівництва)

X

33. 
При-
мітки

ТОВ "Олiмпекс Транс" не має похiдних цiнних паперiв.
ТОВ "Олiмпекс Транс" не є виробником нiякої продукцiї, у звязку з цим 
не має iнформацiї щодо обсягу виробництва та собiвартостi продукцiї.
ТОВ "Олiмпекс Транс" не має iпотечних цiнних паперiв, не 
випускав нiяких боргових цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Олiмпекс Транс»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи 

(за наявності)
А00 257269
3. Дата проведення державної реєстрації
03.02.2003
4. Територія (область)
Одеська 
5. Статутний капітал (грн)
2032155.13
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до ста-

тутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/
або холдингової компанії

0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльнос-

ті та коду за КВЕД
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори учасникiв - вищий орган управлiння; Директор - виконав-

чий орган
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емі-

тента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «Укрсиббанк»
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26001165553100
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емі-

тента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «Укрсиббанк»
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26001165553100
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кіль-

кість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування 

юридичної 
особи 

засновника та/
або учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

засновни-
ка та/або 
учасника

Місцезнаходжен-
ня

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості)

ПАТ "Ханнер 
Iнвест"

32664972 01010Україна 
м.  Київ вул. Iвана 
Мазепи, буд. 26

69

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОЛIМПЕКС ТРАНС»



№81, 27 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

27

ТОВ "Берег-
Груп"

32256079 65082Україна 
м.  Одеса вул. 
Гоголя, 7 кв. 1

30

ПуАТ "ЗНВКIФ 
"Ханнер-Схiд"

34350285 01010Україна 
м.  Київ вул. Iвана 

Мазепи, 26

1

Прізвище, ім"я, 
по батькові фі-
зичної особи

Серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який 

видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать засно-
внику та/або учаснику 
(від загальної кількості)

Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи
Дубрiцкас Гердас
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Р 23352378 16.04.2013 паспортний вiддiл м. Вiльнюс (19)
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ПАТ «Ханнер Iнвест», керiвник проектiв АТ «Hanner» (Лiтва)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2010 безстроково
9) Опис
освiта: 1999-2003 р.р. - Литовська вища вiйськова академiя,
2008 р. - МВI: курс управлiння активами
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття пас-

портних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття пас-
портних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
XI. Опис бізнесу

За поточний звiтний перiод в розвитку пiдприємства важливих подiй не 
було, в тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення чи видiлення. 

Органiзацiйна структура пiдприємства не мала жодних змiн у 
вiдповiдностi з попереднiми звiтними перiодами, вiдсутнi будь-якi дочiрнi 
пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроiздiли.

У 2015 роцi у ТОВ «Олiмпекс Транс» працювала 1 (одна) особа - директор.
ТОВ «Олiмпекс Транс» не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
ТОВ «Оiлмпекс Транс» не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими 

органiзацiями, пiдприємствами, установами.
На протязi звiтного перiоду не було жодних пропозицiй з боку третiх осiб 

щодо реорганiзацiї.
ТОВ «Олiмпекс Транс» не здiйснювало фiнансовi iнвестицiї.
Пiдприємство є замовником будiвництва за адресою: м. Одеса, 

вул.  Фонтанська дорога, 6. На данний час роботи з будiвництва не ве-
дуться.

ТОВ «Олiмпекс Транс» за останнi 5 рокiв не придбало нiякi активи, лише 
здiйснювало вiдчуження нерухомого майна (квартир, нежитлових 
примiщень), що розташованi в багатоповерховому будинку за адресою: м. 
Одеса, вул. Вiри Iнбер, 3,5,7 та належалi Товариству на правi власностi.

За звiтний перiод таких правочинiв не було.
Офiсне примiщення за адресою: м. Одеса, вул.Вiри Iнбер, буд. 5, прим. 304 н. 

Офiснi меблi за адресою: м. Одеса, вул.Вiри Iнбер, буд. 5, прим. 304 н.
На дiяльнiсть пiдприємства в значнiй мiрi вплинула фiнансова криза. 

Єкономiчнi, банкiвськi обмеження, лiквiдацiя банкiв, нестабiльний курс 
iноземної валюти, низький рiвень платоспроможностi населення, змiна 
цiнової полiтики в значнiй мiрi впливає на попит на ринку нерухомостi.

У 2015 роцi пiдприємство не мало фактiв виплати штрафних санкцiй i 
компенсацiй за порушення законодаства.

У 2015 роцi фiнансування пiдприємства здiйснювалось за рахунок 
коштiвякi поступають вiд продажу м2 у об'єктi будiвництва. Покращити 
лiквiднiсть пiдприємству буде дуже складно в зв'язку з наслiдками, якi поне-
сла галузь будiвництва в зв'язку з падiнням попиту на житло.

Таких контрактiв не має.
Стабилiзацiя економiки України.
Нiяких дослiджень та розробок ТОВ «Олiмпекс Транс» не проводило.
не має
Аналiтичну довiдку за останнi три роки товариство не розробляло. 
На фiнансовий стан пiдприємства дуже вплинуло падiння попиту на 

нерухомiсть, а також нестабiльнiсть курсу унозменої валюти, банкiвськi об-
меження.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВСЬКИй РЕМОНТНО-

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-
СЬКИЙ РЕМОНТНО-
МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ», 
02132645, 14017, м. Чернiгiв, 
вул. Щорса, 58, (0462)678248

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

30.04.2016

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

http://www.cnrmk.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МIжНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIй»

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 

«Мiж народне бюро кредитних iсторiй»
2. Код за ЄДРПОУ 34299140
3. Місцезнаходження 03062, мiсто Київ, проспект 

Перемоги, 65
4. Міжміський код, телефон та факс 0442233392 0444225199
5. Електронна поштова адреса skyrtach@ibch.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://credithistory.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

На рiчних Загальних зборах акцiонерiв АТ «МБКI», що вiдбулись 
26.04.2016р. (протокол № 18 вiд 26.04.2016р.), було прийнято рiшення 
щодо припинення повноважень Левчук Вiталiя Вiталiйовича (паспорт СН 
№006655, виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 25.04.1995 р.) 
на посадi Ревiзора АТ «МБКI» в зв’язку з закiнченням термiну, на який 
обирався Ревiзор. Особа припинила повноваження з моменту прийняття 
рiшення. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки.

Левчук В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.

Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду нiкого не об-
рано у зв’язку з вiдсутнiстю кандидатур.

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 йоханнессон й.Г.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІКОПОЛЬСЬКИй ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОСНАЩЕННЯ»
Річна інформація емітента за 2015р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧ-
НОГО ОСНАЩЕННЯ», код 31760880, 
53201, місто Нікополь, Дніпропетровська 
область, проспект Трубників, будинок 56, 
тел. (0566) 69-10-45, факс (0566) 69-12-50

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

26.04.2016р.

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

www.nzto.com.ua/emitent.htm



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2016 р. 
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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 "МАГАЗИН 411"

2. Код за ЄДРПОУ 19263446
3. Місцезнаходження 03039, м. Київ, проспект Червонозоряний, 

196
4. Міжміський код та 
телефон, факс

(044) 525-30-38, 502-92-07, 257-40-33

6. Електронна поштова 
адреса

at136@atrep.com.ua

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

19263446.infosite.com.ua

8. Вид особливої інформації 1. Рішення вищого органу емітента або 
суду про припинення або банкрутство 
емітента
2. Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
24 квітня 2016 року позачерговими загальними зборами акціонерів При-

ватного акціонерного товариства «Магазин 411» (далі - Товариство) (про-
токол № 2 від 24.04.2016 р.) з метою мінімізації витрат, пов'язаних з обслу-
говуванням такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство, 
було прийнято рішення про припинення діяльність ПрАТ «Магазин 411» 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Мага-
зин 411» («за» - 1466 голосів, що становить 100 % акціонерів, які беруть 
участь у зборах, «проти» - 0 голосів, що становить 0% акціонерів, які бе-
руть участь у зборах; «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % акціоне-
рів, які беруть участь у зборах).

При перетворенні вся сукупність прав та обов'язків ПрАТ «Магазин 411» 
переходить до правонаступника - ТОВ «Магазин 411». Розмір статутного 
капіталу ТОВ «Магазин 411» відповідає розміру статутного капіталу ПрАТ 
«Магазин 411» та становить 39249,00 грн. (Тридцять дев'ять тисяч двісті 
сорок дев'ять гривень 00 копійок).

Затверджено наступний порядок та умови обміну акцій ПрАТ «Магазин 
411» на частки у статутному капіталі правонаступника.

На першому етапі, який розпочинається з 25 квітня 2016 року та закінчу-
ється 25 травня 2016 року, в обмін на акції Товариства акціонери отриму-
ють письмові зобов'язання на видачу частки в статутному капіталі право-
наступника - ТОВ «Магазин 411».

Для обміну акцій ПрАТ «Магазин 411» на письмові зобов'язання на ви-
дачу частки в статутному капіталі ТОВ «Магазин 411» акціонерами пода-
ються письмові заяви на ім'я Голови комісії з припинення ПрАТ «Магазин 
411» за адресою: 03039, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 196.

Зобов'язання на видачу частки в статутному капіталі правонаступника 
Товариства, будуть виписані всім акціонерам, які не звернулися у вище за-
значений термін з письмовою заявою про обмін акцій на таке зобов'язання, 
а також не звернулись до Товариства з письмовою заявою, про викуп у них 
акцій.

На другому етапі, який розпочинається з дня державної реєстрації пра-
вонаступника, утвореного у результаті перетворення, - ТОВ «Магазин 411» 
- відбувається обмін письмових зобов'язань, отриманих на першому етапі, 
на частки у статутному капіталі ТОВ «Магазин 411» та видача свідоцтв, що 
підтверджують право на частку в статутному капіталі ТОВ «Магазин 411».

Термін отримання свідоцтв, що підтверджують право на частку в статут-
ному капіталі ТОВ «Магазин 411» в обмін на письмові зобов'язання не об-
межується.

Виходячи з вимог п. 4 ст. 87 Закону «Про акціонерні товариства», яким 
передбачено, що розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - 
правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості 
акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товари-
ства, що перетворилося, а також враховуючи вимоги п. 3 розділу ІІІ Поло-
ження про скасування реєстрації випуску акцій, яким визначено, що розмір 
статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення ак-
ціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру 
статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, змен-
шеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну, 
конвертація акцій буде здійснюватися у співвідношенні 1:1.

Тобто, обмін акцій ПрАТ «Магазин 411» на частки ТОВ «Магазин 411» 
буде здійснюватися таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВ «Ма-
газин 411» дорівнював розміру статутного капіталу ПрАТ «Магазин 411» до 
перетворення, а саме 39249,00 грн. (Тридцять дев'ять тисяч двісті сорок 
дев'ять гривень 00 копійок).

Розмір частки учасника в статутному капіталі ТОВ «Магазин 411» буде 
дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, що належали 
йому у статутному капіталі ПрАТ «Магазин 411» до перетворення.

ІІ. Текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада *

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридичної 

особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, орган, 
який видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му капіталі 
емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
24.04.2016 Припинено 

повнова-
ження

Голова 
правлін-

ня

Тимошенко 
Ганна 

Михайлівна

., ., . 10,612240

Зміст інформації:
У зв'язку з прийняттям загальними зборами 24.04.2016 р. рішення про при-
пинення Товариства шляхом перетворення, припинено повноваження голови 
правління Тимошенко Ганни Михайлівни. Перебувала на посаді з 17.04.2011  р. 
Не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадова 
особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних
24.04.2016 Припинено 

повнова-
ження

Член 
правлін-

ня

Куделя 
Галина 

Володимирів-
на

., ., . 2,040820

Зміст інформації:
У зв'язку з прийняттям загальними зборами 24.04.2016 р. рішення про при-
пинення Товариства шляхом перетворення, припинено повноваження члена 
правління Куделі Галини Володимирівни. Перебувала на посаді з 17.04.2011  р. 
Не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадова 
особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних
24.04.2016 Припинено 

повнова-
ження

Член 
правлін-

ня

Лисак Алла 
Петрівна

., ., . 2,040820

Зміст інформації:
У зв'язку з прийняттям загальними зборами 24.04.2016 р. рішення про 
припинення Товариства шляхом перетворення, припинено повноваження 
члена правління Лисак Алли Петрівни. Перебувала на посаді з 17.04.2011  р. 
Не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних
24.04.2016 Обрано Голова 

комісії з 
припи-
нення

Тимошенко 
Ганна 

Михайлівна

., ., . 10,612240

Зміст інформації:
У зв'язку з прийняттям загальними зборами 24.04.2016 р. рішення про припи-
нення Товариства шляхом перетворення, на термін до завершення процедури 
перетворення головою комісії з припинення призначено Тимошенко Ганну Ми-
хайлівну. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду голови правління Това-
риства. Не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних
24.04.2016 Обрано Член 

комісії з 
припи-
нення

Куделя 
Галина 

Володимирів-
на

., ., . 2,040820

Зміст інформації:
У зв'язку з прийняттям загальними зборами 24.04.2016 р. рішення про при-
пинення Товариства шляхом перетворення, на термін до завершення проце-
дури перетворення членом комісії з припинення призначено Куделю Галину 
Володимирівну. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду члена прав-
ління Товариства. Не має непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних
24.04.2016 Обрано Член 

комісії з 
припи-
нення

Лисак Алла 
Петрівна

., ., . 2,040820

Зміст інформації:
У зв'язку з прийняттям загальними зборами 24.04.2016 р. рішення про при-
пинення Товариства шляхом перетворення, на термін до завершення про-
цедури перетворення членом комісії з припинення призначено Лисак Аллу 
Петрівну. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду члена правління 
Товариства. Не має непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини. Посадова особа не надавала згоду 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. Голова комісії з припинення ______ Г.М. Тимошенко
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2016
(дата)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИй ВІТАМІННИй ЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 
ЗАВОД", 35251822, вул. Копилівська , 
38, м. Київ, Подільський р-н, 04073, 
(44) 461-03-08

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

27.04.2016

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

www.vitamin.com.ua

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

ТОВ "Аудиторська фірма "Дігрешн 
Груп", 31450876

5. Інформація 
про загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
23.04.2015 року. Кворум зборів: 95,81% до загальної 
кількості голосів. Чергові Загальні Збори відбулися 
23.04.2015 року.
Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:
1. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 
2014 р. 
2. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 
2014 р. 
3. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства у 2014 р. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради 
Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства. 
5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 
2014 р. 
6. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік. 
7. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства. 
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень 
Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів Товариства та затвердження умов договору 
про надання повноважень лічильної комісії депозитарній 
установі.

6. Інформація про дивіденди. Рішення про розподіл прибутку за 2014 рік 
було прийнято на Загальних зборах акціонерів ПАТ "Київський вітамін-
ний завод", які відбулися 23.04.2015 року. Відповідно до прийнятого 
Загальними зборами рішення, дивіденди за 2014 рік не нараховувалися 
та не виплачувалися

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 634096 554920
Основні засоби (за залишковою вартістю) 294457 173082
Довгострокові фінансові інвестиції 0 37912
Запаси 211192 124005
Сумарна дебіторська заборгованість 102479 148466
Грошові кошти та їх еквіваленти 13329 24133
Власний капітал 434980 176292
Статутний капітал 15368 15368
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 287869 114693
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 7982 141839
Поточні зобов'язання і забезпечення 191134 236789
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

5512,91 1441,65

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

5512,91 1441,65

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 31364 31364
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

 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, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВООДЕ-
СЬКИй ЕЛЕВАТОР", 35433587, 56602 
Миколаївська область Новоодеський р-н 
м. Нова Одеса Решетєєва, буд. 79, 0516721400

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

25.04.2016

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

noe2015.bim.org.ua

Директор ______________________ Вовчок Іван Степанович

 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 "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНА-
ЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", 
23702532, 09025 Київська область Сквир-
ський р-н с.Безпечна вул. Ордаша, 19, 
0444942590

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

25.04.2016

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

www.ukrcard.com.ua

Голова Правління__________________________ Пранов О.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СПЕЦБУРБУД»
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)

ЗА 2015 РІК
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Проектно-виробниче підприємство 
«Спецбурбуд»; 23736896; 01103, 
м.  Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18А; 
(044)4514596

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

26.04.2016р.

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

http://23736896.smida.gov.ua
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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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "IНжИНIРИНГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"ВНIПIТРАНСГАЗ", 00158652, 
ВУЛ. ЕС ПЛА НАДНА, 20, м.КИЇВ, Печер-
ський, 01023, Україна, 044, 286-10-59

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

26.04.2016

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

www.vtg.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора – фізичної осо-
би - підприємця), 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: 20.04.2016 
року. Кворум зборів: 89,15436% до загальної кількості голо-
сів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Прийняття 
рішень з порядку проведення зборів. 3.Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 р. 4.При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної ко-
місії за 2015 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Наглядової ради за 2015 р. 6. Затвердження річного 
звіту товариства за 2015 р.7. Розподіл прибутку і збитків То-
вариства. 8. Попереднє схвалення значних правочинів , які 
можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з 
дня проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозицій 
до переліку питань порядку денного не надходило. Резуль-
тати розгляду питань порядку денного: голосування відбу-
лося по всім питанням порядку денного загальних зборів 
акціонерів. Голосування проводилось по принципу одна ак-
ція - один голос. Прийняті рішення - затвердити річні звіти 
органів управління товариством, затвердити річний звіт то-
вариства, розподілити прибутки та збитки, дивіденди не на-
раховувати та не виплачувати, надати попередню згоду на 
вчинення товариством значних правочинів протягом року. 
Рішення прийняті більшістю голосів акціонерів.

5. Інформація 
про загальні 
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 21.04.2015 
року. Кворум зборів: 99,29425% до загальної кількості голо-
сів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Прийняття рішень з порядку проведення загальних збо-
рів. 2. обрання голови та членів лічильної комісії. 3.При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 
2014 р. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії за 2014 р.5. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 р. 6. Затвер-
дження річного звіту товариства за 2014 р. 7. Розподіл при-
бутку і збитків товариства. 8.Затвердження рішень 
Наглядової ради про надання згоди на вчинення значних 
правочинів за 2014 р. 9. Про дострокове припинення повно-
важень членів Наглядової ради . 10. Про дострокове при-
пинення повноважень Ревізійної комісії. 11.Про обрання 
наглядової ради у новому складі. 12. Про обрання ревізій-
ної комісії у новому складі.13.Попередне схвалення зна-
чних правочинів , які можуть бути вчинені товариством про-
тягом одного року з дня проведення загальних зборів 
акціонерів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: Команія "Енерджі стандард проджект лімітед" за-
пропонувала проект рішення з питань 9,10,11.12, порядку 
денного зборів, запропоновані проекти рішень були вклю-
чені до бюлетенів для голосування. Результати розгляду 
питань порядку денного: По всім питанням порядку денного 
відбулось голосування та прийняті рішення більшістю голо-
сів акціонерів, які зареєструвалися на зборах, за принци-
пом одна акція - один голос, обрання Наглядової ради та 
Ревізійної комісії відбулось шляхом кумулятивного голосу-
вання.

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 привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн

0 0 0 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

-------- -------- -------- --------

Дата виплати 
дивідендів

-------- -------- -------- --------

Опис За результатами звітного та попередньго періодів 
рішення про виплату дивідендів не приймалося, 
дивіденди не нараховувались та не виплачуваись.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 72024 81131
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7176 7939
Довгострокові фінансові інвестиції 200 200
Запаси 17222 19232
Сумарна дебіторська заборгованість 34887 51723
Грошові кошти та їх еквіваленти 12361 1042
Власний капітал -3718 1259
Статутний капітал 22 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3762 1214
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 26655
Поточні зобов'язання і забезпечення 75742 53217
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-2,24 0,34

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

-2,24 0,34

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2223000 2223000
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

Особа, що підпасалась нижче підтверджує достовірність інформації та 
несе відповідальність відповідно до законодавства. Голова правління _
Мильніков С.О. 25.04.2016

Річна інформація емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Наше 
радіо»

Код за ЄДРПОУ: 23530551
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, Отто Шмiдта, 6
Міжміський код, телефон та факс: (044)3775598, 3775599
Електронна поштова адреса: a.pavlenko@radiogroup.com.ua

II. Текст повідомлення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://nashe.ua/Informaciya-dlya-akcionerov.html

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

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

Генеральний директор Андрій Васильович Павленко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАШЕ РАДІО»
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Додаток 44 до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів (пункт 5 глави 4 розділу ІІ)

РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЗНЯКИ-жИЛ-БУД»
І. Основні відомості про емітента:

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЗНЯКИ-жИЛ-БУД», 24089818, 02068, 
м.  Київ, вул. Анни Ахматової, 3, (044) 499 22 77

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.pjs.com.ua/ru/o-kompanii/info-emit/godovaya.html

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Приватна аудиторська фiрма «Олександр i К», 30525809

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство). Зазначається інформація про проведен-
ня або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі 
їх непроведення вказуються причини, також зазначається 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, результа-
ти розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбули-
ся, вказуються причини: Чергові загальні збори акціонерів відбулись 
24  квiтня 2015 р. Питання які розглядались на зборах: 1. Про обрання го-
лови та секретаря Загальних зборiв; визначення способу голосування; за-
твердження перелiку осiб, присутнiсть яких пiдлягає затвердженню Загаль-
ними зборами; обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження рiчного звiту та 
звiту зовнiшнього аудитора за 2014 р. 3. Затвердження звiту наглядової 
ради, звiту правлiння, звiту ревiзора за 2014 р. 4. Затвердження порядку 
розподiлу прибутку Товариства за 2014 р. 5. Розгляд питання про нараху-
вання та виплату дивiдендiв. 6. Визначення основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2015 р. 7. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 
8. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 9. Обрання членiв на-
глядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укла-
датимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 
10.Затвердження «Положення про наглядову раду» 11. Обрання та 
вiдкликання голови та членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 12. Призначення 
та вiдкликання голови та членiв виконавчого органу та iнших органiв Това-
риства. 13. Надання повноважень виконавчому органу Товариства. 

Позачергові загальні збори акціонерів відбулись 28 грудня 2015 р. Пи-
тання які розглядались на зборах: 1. Про публiчне розмiщення цiльових 
облiгацiй (серiї A1, серiї B1, серiї C1, серiї D1 та серiї E1). 2. Про визначен-
ня органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття 
рiшення про залучення до розмiщення андеррайтера; змiни дат початку та 
закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного 
розмiщення облiгацiй; внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй; прийнят-
тя рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими 
власниками в процесi публiчного розмiщення облiгацiй; затвердження 

результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 
публiчного розмiщення облiгацiй; затвердження результатiв розмiщення 
облiгацiй; затвердження звiту про результати розмiщення облiгацiй; при-
йняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй; прийняття рiшення 
про анулювання викуплених облiгацiй; прийняття рiшення про дострокове 
погашення облiгацiй; прийняття рiшення про продовження строкiв обiгу та 
погашення облiгацiй; повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у 
разi визнання емiсiї недiйсною або у разi не затвердження у встановленi 
законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими влас-
никами у процесi розмiщення облiгацiй органом Емiтента, уповноваженим 
приймати таке рiшення.

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється 
у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається: 

Виплата дивiдендiв по акцiям не здiйснюється, згiдно прийнятого 
рiшення на чергових загальних зборах Приватного акцiонерного товари-
ства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» Протокол вiд 24 квiтня 2015 року питанням 
п'ятим порядку денного на якому було «Розгляд питання про нарахування 
та виплату дивiдендiв» ухвалено: дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i 
не виплачувати, у зв’язку iз отриманим збитком за рiк, що минув. Голосува-
ли: за - 3500 голосiв, проти - 0, утрималися - 0. Рiшення прийнято одного-
лосно. Згідно зареєстрованих проспектів емісії випущених облігацій диві-
денди по облігаціям не нараховуються та не сплачуються. 

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента:

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 357 170 367 775
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15 875 18 347
Довгострокові фінансові інвестиції 18 077 26 056
Запаси 217 421 257 111
Сумарна дебіторська заборгованість 92 348 50 363
Грошові кошти та їх еквіваленти 900 3 832
Власний капітал -7 651 -2 060
Статутний капітал 175 175
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7 826 -2 235
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 202 587 294 778
Поточні зобов'язання і забезпечення 162 234 75 057
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1597 -5783
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-1597 -5783

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3500 3500
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

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

емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОТІС»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14357579
3. Місцезнаходження емітента: 03062, м. Київ, вул.Чистяківська, 32
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)4908500, 

(044)4908501
5. Електронна поштова адреса емітента: Ruslan.Dubas@otis.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення 

26.04.2016 року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТІС» (Протокол загальних зборів акціонерів 
№12 від 26.04.2016 року) прийнято рішення про зміну складу посадових 

осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Хартмута Конра-

ді (Hartmut Conradi). Припинення повноважень посадової особи виконано 
на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №12 від 26.04.2016 року. 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

- обрано членом Наглядової ради Яна Клей (Jana Kley). Обрання по-
садової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів 
№12 від 26.04.2016 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не воло-
діє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який об-
рано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Віце-президент з персоналу, ОТІС Північна, Східна, Центральна Єв-
ропа та Африка. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

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

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

2. Генеральний директор  Ладіслав Земан
26.04.2016 р

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОТІС»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАШЕ РАДІО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Наше радіо»

Код за ЄДРПОУ: 23530551
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, Отто Шмiдта, 6
Міжміський код, телефон та факс: (044)3775598, 3775599
Електронна поштова адреса: a.pavlenko@radiogroup.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

Повноваження члена Наглядової ради - Турської Марiї Володимирiвни 
були припинення Рiшенням № 22-04/16 Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 
22 квiтня 2016 року.

Рiшенням Загальних Зборiв Товариства № 22-04/16 вiд 22 квiтня 2016 
року було обрано на посаду члена Наглядової ради Бойко Iнну Михайлiвну 
та визначено дату набрання нею повноважень 23 квiтня 2016 року. Бой-
ко  I.М. призначена на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки, в 
зв»язку iз припиненням повноважень члена Наглядової ради - Турської 
Марiї Володимирiвни. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини у Бойко I.М. немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду 
юриста, ТОВ «Столична правова група».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв № 22-04/16 вiд 22 квiтня 2016 
року Сачук Юлiю Миколаївну було обрано Головою ревiзiйної комiсiї з да-
тою набуття повноважень 23 квiтня 2016 року строком на 3 роки, в зв»язку 
iз закiнченням повноважень Голови ревiзiйної комiсiї - Боровської С.Б. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Сачук Ю.М. не-
має. Протягом останнiх 5 рокiв Сачук Ю.М. працює укладальником тексту, 
ТОВ Фiрма «Волинь».

Вiдповiдно до п. 9.6.5. Статуту Товариства строк повноважень членiв 
ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод 3 роки до дати проведення 
чергових рiчних загальних зборiв. Боровська С.Б. була обрана на посаду 
в 2013 року, отже дата проведення рiчних загальних зборiв -22 квiтня 2016 
року є останнiм днем повноважень Боровської С.Б. на посадi Голови 
ревiзiйної комiсiї.

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

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

Генеральний директор  Андрій Васильович Павленко

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА 
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ 
"НАфТОГАЗ УКРАЇНИ"

2. Код за ЄДРПОУ 20077720
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 044 586-35-37 044 586-33-10
5. Електронна поштова адреса ngu@naftogaz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.naftogaz.com/files/emitent_
osoblyva/2016_2.htm

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

22 квiтня 2016 року отримано наказ Мiнiстерства економiчного розви-
тку i торгiвлi України вiд 12.04.2016 №677, вiдповiдно до якого Ковалiв 
Юлiю Iгорiвну обрано як представника держави членом наглядової 
Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».

Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: пер-
ший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України, член 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг. 

Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

22 квiтня 2016 року отримано наказ Мiнiстерства економiчного розви-
тку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №725, вiдповiдно до якого Демчишина 
Володимира Васильовича обрано як представника держави членом на-
глядової Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України».

Попереднi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 
Мiнiстр енергетики та вугiльної промисловостi України; Голова 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг; Директор вiддiлу iнвестицiйно-банкiвських 
послуг групи «Investment Capital Ukraine».

Акцiями Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

Голова правління  Коболєв А.В.
22.04.2016

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 опублікуван-

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП», 
00476688, (0456)388340

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

26.04.2016 

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

http://unives-capital.com/ukr/partners/rybgosp/

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 опублікуван-

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ТЕХРЕСУРСИ», 30719652, (061) 
213-40-98 

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

26.04.2016 

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

http://unives-capital.com/partners/tehresurs/ 

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

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

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

«Переяслав-Хмельницький завод продтоварiв», 00378589, Київська, 
Переяслав-Хмельницький , 08400, Переяслав-Хмельницький , Солонцi,31 
(045)675-46-10 ,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію 00378589.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИй ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ СВIСС КЛАСIК 
ЛАйф"

2. Код за ЄДРПОУ 33152529
3. Місцезнаходження 01021, Київ, провулок Iвана 

Мар'яненка, 9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442802135 0442802135

5. Електронна поштова адреса info@swiss-cl.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.swiss-cl.com/news/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф» вiд 22.04.2016 року 
(протокол № 1), у зв’язку iз закiнченням строку на який було обрано, при-
пинено повноваження:

члена наглядової ради Чiрiча Олiвера (посадова особа не надавала 
згоди на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Перебував на посадi з 18.04.2013 року по 22.04.2016 року;

члена наглядової ради Штульман Любовi Володимирiвни (посадова особа 
не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента 
не володiє. Перебувала на посадi з 18.04.2013 року по 22.04.2016 року.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф» вiд 22.04.2016 року 
(протокол № 1) обрано членом Наглядової ради строком, у вiдповiдностi 
до Закону України «Про акцiонернi товариства», на 3 (три) роки або до 
дня прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про обрання ново-
го складу Наглядової ради:

Чiрiча Олiвера (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова наглядової ради АТ «СК Свiсс 
Класiк Лайф», Член наглядової ради АТ «СК Свiсс Класiк Лайф»;

Штульман Любов Володимирiвну (посадова особа не надавала згоди 
на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду члена Наглядової 
ради АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» (з 18.04.2013 року).

Рiшення прийняте у зв'язку iз обранням нового складу членiв Наглядо-
вої ради АТ «СК Свiсс Класiк Лайф».

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 Борунов Олег Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента 

ПРАТ «АГРОМЕХАНІКА» 
код ЄДРПОУ 30504333

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АГРОМЕХАНІКА", 30504333, 
Рівненська , Рiвненський, 33016, 
м. Рiвне, вул.Будiвельникiв 0362 
243223,

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

25.04.2016

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

www.agromex.in-ten.com

РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ емітента: 
ПРАТ «БАТУРИНАГРОТЕХСЕРВІС» за 2015 рік.

Код за ЄДРПОУ 00909058, 16512, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, 
м. Батурин, вул.Розумовського,1. Телефон: (04635) 48138, 

Річна інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі да-
них НКЦПФР квітня 2016 року. 

Річна інформація розміщена на сторінці baturinagrotehservis-narod2/ru/ 
в мережі Інтернет.

Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності : 
ТОВ  Аудиторська фірма «Порада», код за ЄДРПОУ 22820910

Загальні чергові збори товариства проведено 24.04.2015 року, кворум 
81,73 %

Порядок денний:
1.Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік та напрямки роботи на 2015 рік. 2.Звіт ревізора 
товариства за 2014 рік. 3.Затвердження порядку покриття збитків за ре-
зультатами діяльності у 2014 році. 4.Затвердження плану розподілу при-
бутку на 2015 рік. 5.Інше.

Доповнення до порядку денного зборiв не надавались. На розгляд 
зборiв додатковi питання не вносилися.

Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. (За-
тверджено звiт Голови Правління, Наглядової ради, Ревiзора, рiчний звiт 
та баланс Товариства. Збитки за звiтний рiк та попереднi перiоди будуть 
покриті за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв).

Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались.
Основні показники фінансово господарської діяльності емітента. (тис. грн.)

звітний попередній
Усього активів 440.7 469.0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 370,2 391.0
Довгострокові фінансові інвестиції 0  0
Запаси 9,7 9.4
Сумарна дебіторська заборгованість 50.0 51.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 10.8 17.3
Власний капітал 439.0 466.6
Статутний капітал 266,4 266,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -805.7 -778.1
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1.7 2.4
Чистий прибуток (збиток) -27.6 -9.9

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 ТОВА-
РИСТВО «УКРАГРО», 24759379, 
вул. Транспортна, 1, смт. Великодолинське, 
Овідіопольський район, Одеська область, 
67832, Україна, (048)7296145

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

25.04.2016

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

www.24759379.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 АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РЕНО 
УКРАЇНА»; ЄДРПОУ 33552751; 
01033, м. Київ , Голосiївський р-н, , 
вул. Гайдара, буд.50; (044)-490-68-32

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

27.04.2016

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

http://www.renault.ua/ru/world-of-renault/
finance/ 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОЗА-
ВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00215108
3. Місцезнаходження 50106, м. Кривий Рiг, вул. 

Електрозаводська, буд. 1К
4. Міжміський код, телефон та факс 056 404 16 34 056 404 16 34
5. Електронна поштова адреса elektrozavod_kr@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://elektrozavod.com.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
25 квiтня 2016 р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (протокол № 19 вiд 
25.04.2016 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товари-
ства, а саме:

Припинено повноваження:
1. Голови Наглядової ради Українця Юрiя Стефановича паспорт серії 

АК № 809196, виданий 16.05.2000 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
31.2883 %. Припинення повноважень у зв’язку з закiнченням строку дiї по-
вноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого перебував на посадi з 22.04.2013 р. по 
25.04.2016 р.

2. Секретаря Наглядової ради Українця Сергiя Стефановича паспорт 
серії АМ № 774514, виданий 30.10.2001 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0 %. Припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку дiї по-
вноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого перебував на посадi з 22.04.2013 р. по 
25.04.2016 р.

3. Члена Наглядової ради Полякової Олени Миколаївни паспорт серії 
АН № 169803, виданий 19.08.2003 р. Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 10.6325 %. Припинення повноважень у зв'язку з закiнченням стро-
ку дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, протягом якого перебувала на посадi з 22.04.2013 р. по 
25.04.2016 р.

4. Члена Наглядової ради Бакланової Тетяни Леонiдiвни паспорт серії 
АК № 364042, виданий 10.01.1999 р. Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0 %. Припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку дiї 
повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого перебувала на посадi з 22.04.2013 р. по 
25.04.2016 р.

5. Члена Наглядової ради Плахотник Олени Миколаївни паспорт серії 
АК № 361786, виданий 15.12.1998 р. Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0 %. Припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку дiї 
повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого перебувала на посадi з 22.04.2013 р. по 
25.04.2016 р.

Обрано:
1. Членом Наглядової ради Українця Юрiя Стефановича паспорт серії 

АК № 809196, виданий 16.05.2000 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
31.2883 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Обрано строком на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посаду директора ТОВ «Промисловi екотехнологiї». 

2. Членом Наглядової ради Українця Сергiя Стефановича паспорт серії 
АМ № 774514, виданий 30.10.2001 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Об-
рано строком на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду 
директора ТОВ «Полiмертехнологiя». 

3. Членом Наглядової ради Полякову Олену Миколаївну паспорт серії 
АН № 169803, виданий 19.08.2003 р. Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 10.6325 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Обрано строком на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв 
працювала приватним пiдприємцем. 

4. Членом Наглядової ради Бакланову Тетяну Леонiдiвну паспорт серії 
АК № 364042, виданий 10.01.1999 р. Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Обрано строком на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв працювала 
домогосподаркою. 

5. Членом Наглядової ради Плахотник Олену Миколаївну паспорт серії 
АК № 361786, виданий 15.12.1998 р. Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Обрано строком на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв працювала 
домогосподаркою. 

Припинено повноваження:
1. Голови Ревiзiйної комiсiї Попадюченко Оксани Сергiївни паспорт серії 

АК № 648157, виданий 29.10.1999 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0.0007 %. Припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку дiї по-
вноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого перебувала на посадi з 22.04.2013 р. по 
25.04.2016 р.

2. Члена Ревiзiйної комiсiї Нiчик Людмили Олексiївни паспорт серії АН 
№ 200157, виданий 15.12.2003 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0.0007 %. Припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку дiї по-
вноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого перебувала на посадi з 22.04.2013 р. по 
25.04.2016 р.

3. Члена Ревiзiйної комiсiї Ратушної Тетяни Вiкторiвни паспорт серії АН 
№  761236, виданий 22.11.2008 р. Саксаганьским РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0  %. Припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку дiї повнова-
жень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, протягом якого перебувала на посадi з 22.04.2013 р. по 25.04.2016 р.

Обрано:
1. Членом Ревiзiйної комiсiї Топоровську Аллу Станiславiвну паспорт 

серії АМ № 020595, виданий 22.09.2000 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обрано строком на три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала по-
саду головного бухгалтера ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» 
(основне мiсце роботи), фiнансового контролера ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» 
(за сумiсництвом). 

2. Членом Ревiзiйної комiсiї Нiчик Людмилу Олексiївну паспорт серії АН 
№ 200157, виданий 15.12.2003 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0.0007 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обрано строком на три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала по-
саду начальника вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати ПАТ «Елек-
трозавод». 

3. Членом Ревiзiйної комiсiї Ратушну Тетяну Вiкторiвну паспорт серії АН 
№ 761236, виданий 22.11.2008 р. Саксаганьским РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Об-
рано строком на три роки. 

Припинено повноваження:
1. Директора Стельмаха Олексiя Вiкторовича паспорт серії АЕ № 274450, 

виданий 21.06.1996 р. Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0  %. Припинення повноважень у зв'язку з закiнченням строку дiї повнова-
жень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, протягом якого перебував на посадi з 22.04.2013 р. по 25.04.2016 р.

Обрано:
1. Директором Стельмаха Олексiя Вiкторовича паспорт серії АЕ 

№  274450, виданий 21.06.1996 р. Центрально-Мiським РВ КМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Обрано строком на три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посаду директора ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД».

25 квiтня 2016 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (протокол № 3 вiд 25.04.2016 р.) при-
йнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:

Обрано:
1. Головою Наглядової ради Українця Юрiя Стефановича паспорт серії 

АК № 809196, виданий 16.05.2000 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
31.2883 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Обрано строком на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посаду директора ТОВ «Промисловi екотехнологiї».

2. Заступником голови Наглядової ради Бакланову Тетяну Леонiдiвну 
паспорт серії АК № 364042, виданий 10.01.1999 р. Центрально-Мiським РВ 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРОЗАВОД”
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КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Обрано строком на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв 
працювала домогосподаркою.

3. Секретарем Наглядової ради Українця Сергiя Стефановича паспорт 
серії АМ № 774514, виданий 30.10.2001 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обрано строком на один рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду 
директора ТОВ «Полiмертехнологiя».

25 квiтня 2016 р. Ревiзiйною комiсiєю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (протокол № 1 вiд 25.04.2016 р.) прийнято 
рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:

Обрано:
1. Головою Ревiзiйної комісії Топоровську Аллу Станiславiвну паспорт 

серії АМ № 020595, виданий 22.09.2000 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обрано строком на три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду 

головного бухгалтера ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (основне 
мiсце роботи), фiнансового контролера ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» (за 
сумiсництвом).

2. Заступником голови Ревiзiйної комісії Нiчик Людмилу Олексiївну паспорт 
серії АН № 200157, виданий 15.12.2003 р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0.0007 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обрано строком на три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду 
начальника вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати ПАТ «Електрозавод».

3. Секретарем Ревiзiйної комісії Ратушну Тетяну Вiкторiвну паспорт серії 
АН № 761236, виданий 22.11.2008 р. Саксаганьским РВ КМУ УМВС України 
в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обрано строком на три роки.

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

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

Директор  Стельмах Олексiй Вiкторович  26.04.2016 р.

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 опублікуван-

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КАРБО ТА 
КРIПЛЕННЯ», 30354045Донецька , 
Совєтський, 86193, мiсто Макiївка, 
вулиця Дорожна, 1 «б» 0622102653,

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

26.04.2016

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

www.carbokrep.com.ua

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 
«КОРПОРАЦIЯ «АВЕРС», 
13345692Волинська , *, 43000, 
м.Луцьк, пр.Соборностi,28 (0332) 
7785000,

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

-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«СОВЕРЕН»
Річна інформація емітента

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

Приватне акціонерне 
товариство «Страхова 
компанія «Соверен», 
25264645, 01054, м. Київ, 
пров. Чеховський, 4, оф. 8, 
(044) 501-01-18

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

26.04.2016 р.

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

http://soveren.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР»

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 «Стра-
хова компанія «ВЕЛТЛІНЕР», 25285050, 
вулиця Волоська, буд. 21 оф. 2, м. Київ 
04070, Україна (044) 4824283

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

27.04.2016 р.

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

http://www.velt.com.ua

Голова Правління  Лахно Ю.О.

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Полтавакультторг»

2. Код за ЄДРПОУ: 01553095
3. Місцезнаходження: 36034 м.Полтава, вул.Половки, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-84-44, -
5. Електронна поштова адреса: kulttorg@astera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pkt.ho.ua/index-2.html
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Приватне акцiонерне товариство «Полтавакультторг» (далі-Товариство) по-

відомляє, що 25.04.2016 р. отримав від особи, а саме депозитарної установи - 
ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛІМІТИД», яка згідно Договору надає 
емітенту послуги щодо надання Реєстру власників іменних цінних паперів, Ре-
єстр власників, складений станом на «20» квітня 2016 року. В результаті чого 
емітенту стало відомо про виникнення особливої інформації, а саме: відомос-
тей про зміну власників акцій емітента, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій. Пакет акцій «фізичної особи» становив 4 050 885 штук акцій 
(45,4738 % від загальної кількості акцій), що складає 45,9156 % від голосуючих 
акцій Товариства. З урахуванням зменшення кількості акцій, розмір частки «фі-
зичної особи» складає 4 025 785 штук акцій (45,192003 % від загальної кількості 
акцій), що складає 45,6311 % від голосуючих акцій Товариства.

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

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

2. Директор  Кулик Л.В.
26.04.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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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 «КИЇВМЕТРОБУД», код 01387432, 01601 
м.  Київ, вул.Прорізна, 8, (044) 279-41-89
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 25.04.2016р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – 
www.metrobud.kiev.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності – ТОВ «Аудиторська фiрма «СВІТ», код 
23527046
5. Інформація про загальні збори - 23.04.2015р. проведено чергові 
загальні збори (кворум 93,25%), які ініційовано наглядовою радою 
товариства. Перелік питань загальних зборів: 1.Про надання повнова-
жень лічильної комісії зберігачу – ТОВ «Аваль-Брок» та затвердження 
умов договору з ним. 2. Звіт Генерального директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора. 3. Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду Звіту Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії 
Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 
2014 рік. 5.  Про затвердження річних результатів діяльності Товариства, 
затвердження річного звіту та балансу Товариства з урахуванням 
висновку Ревізійної комісії за 2014 рік. 6. Про затвердження порядку 
розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження звіту про 
результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства 
«Укргеодезмарк» за 2014 рік. 8. Про припинення повноважень членів 
Наглядової ради, встановлення кількості осіб членів Наглядової ради, 
терміну повноважень Наглядової ради та обрання нового складу членів 
Наглядової ради Товариства. 9. Про затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової 
ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 10. Про 
припинення повноважень членів Ревізійної комісії, встановлення 
кількості осіб членів Ревізійної комісії, терміну повноважень Ревізійної 
комісії та обрання нового складу членів Ревізійної комісії. 11. Про 
затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної 
комісії Товариства; про встановлення розміру винагороди членам 
Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 12. 
Про попереднє схвалення значних правочинів – договорів застави, 
іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, відчуження 
та/або придбання майна товариства, оренди землі, генеральних 
кредитних договорів, кредитних договорів, договорів про надання 
банківських гарантій з граничною сукупною вартістю таких правочинів 
до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною 
сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, які можуть 
вчинятися Товариством в період до 23  квітня 2016 року.
6. Інформація про дивіденди - Загальними зборами акціонерів 
23.04.2015р. прийнято рішення направити прибуток на поповнення 
обігових коштів ПАТ «Київметробуд», дивіденди за 2014 рік не виплачу-
вати.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента, 
тис.грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 484640 564601
Основні засоби (за залишковою вартістю) 80459 109810
Довгострокові фінансові інвестиції 51 51
Запаси 194218 294582
Сумарна дебіторська заборгованість 150029 148948
Грошові кошти та їх еквіваленти 57606 10659
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6248 60905
Власний капітал 8242 62899
Статутний капітал 1001 1001
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 13 13
Поточні зобов'язання і забезпечення 476383 501689
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(13.65561) 0.27283

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

(13.65561) 0.27283

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4002530 4002530

Генеральний директор ____________________ В.І. Петренко
25.04.2016р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НIжИНСЬКИй МЕХАНIЧНИй ЗАВОД»

Річна інформація емітента
Публічне акціонерне товариство «Нiжинський механічний завод» 
код за ЄДРПОУ: 14312565, Чернігівська область, 16600, м. Нiжин, 

вул.  Б. Хмельницького, 37, тел. (04631) 51916, (04631) 71947.
Виписка з державного реєстру ААБ 814399, дата державної реєстрації 

02.08.1994
Річна інформація товариства додатково розміщена на сторінці  

www.nmz.pat.ua
Основні показники 

фінансово-господарської діяльністі емітента 
(тис. грн..

Найменування показника
Звітний 
період
2015

Попере-
дній

період 
2014

Усього активів 28509 25434
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16950 18012
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7529 3979
Сумарна дебіторська заборгованість 4018 3380
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 29
Власний капітал -9444 -3295
Статутний капітал 15736 15736
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 23877 22360
Довгострокові зобов’язання 11620 6366
Поточні зобов’язання -4699 -8153
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію, (грн.)

-1,71061 -5,72738

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

-1,71061 -5,72738

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

2746982 2746982

Вартість чистих активів -9444 -4033

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупа-
лись.

Органами управління товариства є загальні збори, правління, наглядо-
ва рада та ревізійна комісія. 

Виконавчий директор Гармаш С. В.., Члени Правління Галата М.В., Го-
лова Наглядової ради юридична особа ТОВ «Арінвест», Члени Наглядо-
вої ради Патарикін М.О., Матковський О.А.. Голова Ревізійної комісії Ле-
віцька У.О. Головний бухгалтер Іванютіна О. В.

Засновник Міністерство машинобудування військово-промислового 
комплексу та конверсії України.

Інформація про цінні папери емітента.
Випуск акцій зареєстровано Чернігівським територіальним управлін-

ням ДКЦПФР 09.08.1999р., номер свідоцтва про реєстрацію випус-
ку  —176/24/1/99, код— UА 4000134175, тип цінного паперу — Акція про-
ста бездокументарна іменна, форма існування — Бездокументарні 
іменні, номінальна вартість — 0.25 грн., кількість — 2774168 шт.; загаль-
на номінальна вартість — 693542.00 грн.. Акції товариства не лістингу-
ються.

Особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депо-
зитарній системі України протягом звітного року не змінювалась.

Інформація про загальні збори: дата проведення 29.04.2016.
Дивіденди за результатами господарювання у звітному році не нарахо-

вувались та не сплачувались.
Інформація щодо аудиторського висновку: 
Аудиторську перевірку проведено ТОВ «АФ» ЛАНА» (Код ЄДРПОУ 

37418340), Свідоцтво про внесення до реєстру №4413 від 23.12.2010 р 
видане Аудиторською палатою України. 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у парагра-
фі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звіт-
ність станом на 31.12.2015 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, 
складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи, 
описаної в примітці 3, справедливо і достовірно подають інформацію про 
склад необоротних та оборотних активів за їх видами та інформацію про 
зобов’язання і власний капітал станом на 31 грудня 2015 року, достовірно 
відображають фінансовий стан підприємства станом на 31 грудня 2015 
року, фінансові результати його діяльності та рух грошових котів за 2015 
рік у відповідності до застосовної концептуальної основи фінансової звіт-
ності. 

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 26.04.2016.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

Виконавчий директор  Гармаш Сергій Володимирович
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ 
АГЕНТСТВО ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ «КИй АВIА»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Публічне акціонерне товариство «Київське агентство повітряних спо-
лучень «КИЙ АВIА», (ЄДРПОУ : 01130578). Адреса: Україна, 01054, м. Київ , 
Шевченківський р-н, вул. Дмитрівська, буд.1, 8 (044) 2795259

2. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії розкрито 25.04.2016 року.

3. Регулярну річну інформацію також розміщено в Інтернеті на сторінці: 
http://www.kiyavia.com/ 

4. Аудиторська фірма якою проведений аудит фінансової звітності: То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанія «ЕЛIТ-
АУДИТ»; ЄДРПОУ: 37613975

5. Інформація про загальні збори.
Дата проведення загальних зборів ПАТ «КИЙ АВIА»: 22.04.2015. Вид 

загальних зборів – чергові. Кворум: 96.18 до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звіт генерально-
го директора про результати фінансово - господарської дiяльностi товари-
ства за 2014 рік. Визначення основних напрямків дiяльностi товариства на 
2015 рiк. Прийняття рішення за наслідками розгляду звiту генерального 
директора. 2. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслідками розгляду звiту Наглядової ради. 3. Звiт ревiзiйної комiсiї това-
риства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. 4. Затверджен-
ня річного звiту товариства за 2014 рiк. 5. Прийняття рiшення про припи-
нення повноважень членiв Наглядової ради. 6. Внесення змiн до п.11.16. 
Статуту товариства, внесення змiн до п.5.1. Положення про Наглядову 
раду, що затверджені Протоколом загальних зборiв акцiонерiв №20 вiд 
29.03.2011року, щодо кiлькiсного складу Наглядової ради. 7. Обрання 
членiв Наглядової ради, затвердження умов трудових договорiв, що укла-
датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання трудових договорiв з членами Нагля-
дової ради. 8. Розподіл прибутку i збитків товариства за 2014рiк. 9.Затвер-
дження розміру річних дивiдендiв. Особи, що подавали пропозиції до пере-
ліку питань порядку денного: Наглядова рада товариства. 

Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Вирішили: Затвердити звiт генерального директора про результати фі-

нансово - господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Затвердити за-
пропоновані генеральним директором основні напрямки дiяльностi товари-
ства на 2015 рiк; Генеральному директору забезпечити виконання визначених 
основних напрямків дiяльностi товариства. 2. Вирiшили: Затвердити звiт На-
глядової ради за 2014 рiк. 3. Вирiшили: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 
2014 рiк; Затвердити висновки ревізійної комiсiї за 2014 рiк. 4. Вирiшили: За-
твердити річний звiт товариства за 2014 рiк. 5. Вирiшили: Припинити повно-
важення членiв Наглядової ради у повному складі в зв’язку з закінченням 
терміну. 6. Вирiшили: Внести змiни до п.11.16. Статуту товариства щодо 
кiлькiсного складу Наглядової ради та викласти його в редакції: «Кiлькiсний 
склад Наглядової ради товариства становить 5 (п’ять) членiв, у т.ч. Голова 
Наглядової ради та заступник Голови Наглядової ради»; Затвердити змiни 
до Статуту товариства; Доручити Голові загальних зборiв підписати змiни до 
Статуту товариства. Доручити Генеральному директору здійснити всi 

необхiднi дії для державної реєстрації змiн до Статуту товариства; Внести 
змiни до п.5.1. Положення про Наглядову раду щодо кiлькiсного складу На-
глядової ради та викласти його в редакції: «Кiлькiсний склад Наглядової 
ради товариства становить 5 (п’ять) членiв, у т.ч. Голова Наглядової ради та 
заступник Голови Наглядової ради»; Затвердити змiни до Положення про 
Наглядову раду; Доручити Голові загальних зборiв підписати змiни до По-
ложення про Наглядову раду. 7. Вирiшили по першій частині сьомого питан-
ня: Обрати до складу Наглядової ради товариства терміном на три роки: 
Шпака Володимира Антоновича, Бутову Галину Сафронiвну, Новака Віктора 
Арсентійовича, Синьоокого Віктора Васильовича, Кривицького Олексія 
Iполiтовича. По другій частині сьомого питання порядку денного вирішили: 
Затвердити умови трудових договорiв, що укладатимуться з членами На-
глядової ради. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради: Го-
лові Наглядової ради – 3,5 % вiд чистого сукупного прибутку «КИЙ АВIА» 
щомісячно; заступнику Голови Наглядової ради - 3,4% вiд чистого сукупного 
прибутку «КИЙ АВIА» щомісячно; кожному члену Наглядової ради - 3,2 % вiд 
чистого сукупного прибутку «КИЙ АВIА» щомісячно. Обрати Голову ревiзiйної 
комiсiї Морозенко М.I. особою, яка уповноважується на підписання трудових 
договорiв з членами Наглядової ради. 8. Вирiшили: Прибуток товариства за 
підсумками 2014 року направити на розвиток товариства. 9. Вирішили: Ви-
плату дивiдендiв за 2014 рік не проводити.

Позачергові збори не проводилися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного 2015 та попере-

днього 2014 років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, диві-
денди не нараховувалися та не сплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 257369 209755
Основні засоби (за залишковою вартістю) 32400 33605
Довгострокові фінансові інвестиції 12450 12450
Запаси 748 695
Сумарна дебіторська заборгованість 117206 87338
Грошові кошти та їх еквіваленти 80178 66142
Власний капітал 80507 67116
Статутний капітал 3804 3804
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 57265 46108
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2735 4101
Поточні зобов'язання і забезпечення 171527 136011
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

173,32615 41,10039

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

173,32615 41,10039

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 76082 76082
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  Савюк Сергій Володимирович

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 «АВАНГАРД», 
код за ЄДРПОУ 19420785, вулиця 
Тролейбусна, буд. 34, Заводський район, 
місто Запоріжжя, Запорізька область, 
69008, (044) 401-62-66

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.avangard.pat.ua

Директор товариства  _______________  М.М. Ройтбурд
 (підпис)  26 квітня 2016р.

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 ТОВА-
РИСТВО ВИЩИй НАВЧАЛЬНИй 
ЗАКЛАД КИЇВСЬКИй 
МIжГАЛУЗЕВИй IНСТИТУТ 
ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIфIКАЦIЇ, 
00284017, вул. Дмитрiвська, 71, м.Київ, 
Шевченкiвський, Київська область, 01135, 
Україна, 044 484-19-31

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

26.04.2016

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

www.kmipk.kiev.ua
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Додаток 44 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ)

РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВТОКРАЗ-
БАНК», 20046323
Юридична адреса: 39600, Полтавська 
область, м. Кременчук, 
вул. Київська, 8
Фактична адреса: 39602, Полтавська 
область, м. Кременчук, 
проспект Свободи (колишня вул. 60-річчя 
Жовтня), 78-а
Телефон: +38(0536)747711

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

27.04.2016

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

http://www.avtokrazbank.ua/

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

______________ 

5. Інформація про загальні збо-
ри (розділ заповнюється у ви-
падку, якщо емітент - акціонерне 
товариство). Зазначається ін-
формація про проведення або 
непроведення за га льних черго-
вих та позачергових зборів та у 
разі їх непроведення вказуються 
причини, також зазначається пе-
ре лік питань, що розглядалися 
на загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного, у разі 
проведення позачергових зборів 
зазначаються особа, що ініцію-
вала проведення загальних збо-
рів, ре зультати розгляду питань 
порядку денного. У разі якщо за-
гальні збори не відбулися, вка-
зуються причини

Протягом звітного 2015 року загальні 
збори акціонерів (чергові та позачергові) 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АВТОКРАЗБАНК» не проводились, 
внаслідок продовження процедури 
ліквідації емітента на підставі постанови 
Правління Національного банку України 
від 28.08.2014р. №537 «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АВТОКРАЗБАНК» та рішень 
виконавчої дирекції Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб №76 від 
29.08.2014р. «Про початок процедури 
ліквідації ПАТ «АКБ Банк» та призначення 
уповноваженої особи Фонду на ліквідацію 
банку», та №141 від 23.07.2015р. «Про 
продовження строків здійснення 
процедури ліквідації ПАТ «АКБ Банк» на 
1  рік до 29.08.2016р. включно.»

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається

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, грн

0 0 0 125,00

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

0 0 0 0.025

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 0 125,00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

____ ____ ____ 10.04.2014

Дата виплати 
дивідендів

____ ____ ____ 11.04.2014

Опис Внаслідок продовження процедури ліквідації ПАТ «АКБ Банк», у 
звітному році дивіденди по простим іменним та привілейова-
ним акціям не виплачувались.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ Банк» 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 28 318 213 095
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 288 2 179
Кошти в інших банках _ _
Кредити та заборгованість 
клієнтів

1 549 154 158

Усього зобов’язань 958 242 1 021 371
Кошти банків 43 911 84 621
Кошти клієнтів 9 237 394 561
Усього власного капіталу та частка 
меншості

(929 925) (808 276)

Статутний капітал 265 000 265 000
Чистий прибуток/(збиток) (121 649) (1 069 325)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн)

___ ___

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

___ ___

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 «ОДЕСЬКИй ЗАВОД РАДIАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТIВ», 
05748890, 65005 Одеська область Малиновський р-н м. Одеса вул.Бу-
гаївська, 21, (048) 7965153;2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016 ;3. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію www.ozrsv.pjsc.od.ua;4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Емкон-Аудит», 37153128;

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 22.04.2014 Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно 
з порядком денним (порядок денний зборiв):

1. Призначення головуючого та секретаря Загальних зборiв Товариства. 
2.  Припинення повноважень складу лiчильної комiсiї та обрання нового складу 
лiчильної комiсiї. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних 
зборiв, затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв Товари-
ства. 4. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та його затвердження. 5. Звiт 
та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 
2014 рiк та його затвердження. 6. Звiт Наглядової ради Товариства про 

дiяльнiсть у 2014 роцi та його затвердження 7.Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради,Ревiзiйної комiсiї,звiту виконавчого органу Това-
риства.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 

8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 9. Розподiл при-
бутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог,передбаченних чинним за-
конодавством.Про порядок покриття збиткiв за пiдсумками фiнансово-
господарської дiяльностi за 2014 рiк. Затвердження планового нормативу 
вiдрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивiдендiв 
за результатами дiяльностi у 2015 роцi. 10. Затвердження рiчних результатiв 
дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Товариства за 2014 рiк. 11. Затвердження 
рiшень Наглядової ради та Правлiння прийнятi ними у перiод мiж загальни-
ми зборами Товариства. 12. Прийняття рiшення про створення, лiквiдацiю, 
реорганiзацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства. За-
твердження змiн до статутiв дочiрних пiдприємств. 13. Розгляд питання 
життєдiяльностi товариства у сформованiй полiтико-економiчнiй ситуацiї. 
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого 
рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до порядку 
денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: По 
питанням № 1-10,12,13 порядку денного загальними зборами акцiонерiв 
Товариства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО По питанню 
№ 11 рiшення прийняте «за» - необхiдною бiльшiстю голосiв; Позачерговi 
збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились

6. Інформація про дивіденди Рiшення загальних зборiв -- Збитки за 
2014  рiк покривати в порядку їх першочерговостi за рахунок прибутку 
майбутнiх перiодiв в порядку визначеному чинним законодавством.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИй ЗАВОД РАДIАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТIВ»
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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: Публiчне акцiонерне товари-
ство «УКРТРАНСГАЗ», 30019801, Україна, Печерський р-н, 01021, м. Київ, 
Кловський узвiз, 9/1, (044)280-39-04.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016

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

5. Інформація про загальні збори:
100 вiдсоткiв статутного капiталу належить одноосiбному акцiонеру 

Публiчному акцiонерному товариству «Нацiональна акцiонерна компанiя 
«Нафтогаз України». Повноваження Загальних зборiв акцiонерiв 
здiйснюються акцiонером одноосiбно. 

17.03.2015 р. проведено позачергові загальні збори. 
ВИРIШИЛИ:
1. Достроково припинити повноваження членiв Наглядовой ради Това-

риства Насвiщука Сергiя Васильовича та Пономаренка Олександра Воло-
димировича.

2. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Бiлана Олександра 
Михайловича - начальника Управлiння вiдносин власностi Мiненерговугiлля 
України (за згодою та за умови дотримання ним вимог ст.7 Закону України 
«Про запобiгання i протидiї корупцiї» та ст.16 Закону України «Про держав-
ну службу»; Пономаренка Олександра Вiкторовича - начальника Управлiння 
правової полiтики Мiненерговугiлля України (за згодою та за умови дотри-
мання ним вимог ст.7 Закону України «Про запобiгання i протидiї корупцiї» 
та ст.16 Закону України «Про державну службу». 

3. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

4. Уповноважити Президента Товариства або особу, що здiйснює його 
повноваження, пiдписати: - договори з членами Наглядової ради Товари-
ства вiдповiдно до Статуту та на умовах , затверджених рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства вiд 13.10.14 №14 з урахуванням обме-
жень, встановлених чинним законодавством; 

- договори з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, вiдповiдно 
до затверджених у п. 3 цього рiшення умов.

30.06.2015 р. проведено позачергові загальні збори. 
ВИРIШИЛИ:
1.Скасувати Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

30.04.13 №3.
2. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк, складаний 

за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та пiдтверджений ви-
сновком незалежного аудитора ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС».

3. Затвердити такий розподiл чистого прибутку Товариства за 2012 рiк:
3.1. На виплату дивiдендiв акцiонеру за 2012 рiк направити суму у 

розмiрi 30% чистого прибутку Товариства за вказаний перiод. Решту чисто-
го прибутку Товариства за 2012 рiк (70%) направити на розвиток виробни-
цтва. 

4. Виплату дивiдендiв за 2012 рiк акцiонеру Товариства - Нацiональнiй 
акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України» здiйснити шляхом перерахування 
вiдповiдної суми дивiдендiв до Державного бюджету України у термiн до 
01.07.2015.

5. Датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за 2012 рiк вважати дату прийняття цього рiшення.

04.08.2015 р. проведено річні загальні збори. 
ВИРIШИЛИ:
1. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2014 рiк прийняти до вiдома.
2. Рiчний звiт та баланс товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома.

3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсїї Товариства за 

2014  рiк.
5. У зв'зку з вiдсутнiстю чистого прибутку Товариства за 2014 рiк 

дивiденди не нараховувати.
25.08.2015 р. проведено позачергові загальні збори. 
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити умови додаткової угоди до Контракту з Президентом То-

вариства Прокопiвим Iгорем Богдановичем вiд 22.08.14 №188.
2. Головi правлiння Компанiї та Президенту Товариства пiдписати до-

даткову угоду до Контракту вiдповiдно до умов, зазначених у пунктi 1.
27.11.2015 р. проведено позачергові загальні збори. 
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити умови додаткової угоди до Контракту з Президентом То-

вариства Прокопiвим Iгорем Богдановичем вiд 22.08.14 №188.
2. Головi правлiння Компанiї та Президенту Товариства пiдписати до-

даткову угоду до Контракту вiдповiдно до умов, зазначених у пунктi 1.
30.12.2015 р. проведено позачергові загальні збори. 
ВИРIШИЛИ: 
1. Затвердити змiни до умов Контракту вiд 22.08.14 №188 з Президен-

том Товариства Прокопiвим Iгорем Богдановичем.
2. Головi правлiння Компанiї та Президенту Товариства пiдписати до-

даткову угоду до Контракту вiдповiдно до умов, зазначених у пунктi 1.
17.03.2015 р. проведено позачергові загальні збори. 
ВИРIШИЛИ:
1. Достроково припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної 

комiсiї Товариства: Богословского С.Б., Федорiйчука Я.П., Купрiєнко Н.О.
2. Обрати головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Свiрiна Вадима Воло-

димировича, директора депортаменту внутрiшнього аудиту Компанiї; Чле-
ни ревiзiйної Комiсiї: Богословський С.Б., Федорiйчука Я.П., Лавруш-
ко  О.А.

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

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

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 380935173 32808044
Основні засоби (за залишковою вартістю) 355715415 14056051
Довгострокові фінансові інвестиції 27 27
Запаси 7462069 5892531
Сумарна дебіторська заборгованість 16948401 11810671
Грошові кошти та їх еквіваленти 408124 38670
Власний капітал 302257076 14665464
Статутний капітал 6494612 6494612
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2286994 1256858
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 61241578 228900
Поточні зобов'язання і забезпечення 17436519 17913680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,51 -0,12
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

-0,51 -0,12

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6494611600 6494611600
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

Президент ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»  Прокопів І.Б. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРТРАНСГАЗ»

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  47390  49178
Основні засоби (за залишковою вартістю)  35284  38295
Довгострокові фінансові інвестиції  758  748
Запаси  8039  4840
Сумарна дебіторська заборгованість  3098  4838
Грошові кошти та їх еквіваленти  39  11
Власний капітал  42621  43692
Статутний капітал  35561  35561
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  7060  8131

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  4769  5486
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.18070240  -0.30066450
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 -0.18070240  -0.30066450

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  5926872  5926872
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Голова Правлiння  Заремба Василь Григорович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВАНГАРД»
2. Код за ЄДРПОУ 
19420785
3. Місцезнаходження 
69008, м. Запоріжжя вул. Тролейбусна, буд. 34
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 401-62-66 (044) 401-62-66
5. Електронна поштова адреса 
avangard@vents.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

1. Дата прийняття рішення - 26.04.2016р.
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) - 

припинено повноваження.
Посада - Голова Наглядової ради.
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи - 

Клапішевський Олександр Станіславович.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи - посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,022 %.
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів товариства 26.04.2016р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п.9.5 

ст. 9 та абз. 1 п.10.6 ст. 10 Статуту товариства.
Посадова особа Клапішевський Олександр Станіславович (посадова 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала по-
саду Голови Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,022%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,022%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2013р. по 

26.04.2016р.
Клапішевського Олександра Станіславовича 26.04.2016р. Загальними 

зборами акціонерів товариства повторно обрано на посаду Голови Нагля-
дової ради товариства. 

2. Дата прийняття рішення - 26.04.2016р.
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) - 

припинено повноваження.
Посада - Член Наглядової ради.
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи - 

Цьомик Анатолій Михайлович.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи - посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,022 %.
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів товариства 26.04.2016р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п. 9.5. 

ст. 9 та абз. 1 п.10.6 ст. 10 Статуту товариства.
Посадова особа Цьомик Анатолій Михайлович (посадова особа не на-

дала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена На-
глядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,022%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,022%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 26.04.2013р. по 

26.04.2016р.
Цьомика Анатолія Михайловича Загальними зборами акціонерів това-

риства повторно обрано на посаду Члена Наглядової ради товариства. 
3. Дата прийняття рішення - 26.04.2016р.
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) - 

призначено.
Посада - Голова Наглядової ради.
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи - 

Клапішевський Олександр Станіславович.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи - посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,022 %.
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів то-

вариства 26.04.2016р.
Призначення посадової особи виконано на підставі п. 9.5 ст.9 та абз. 1 

п.10.6 ст. 10 Статуту товариства.
Посадова особа Клапішевський Олександр Станіславович (посадова 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на по-
саду Голови Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,022%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,022%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

Наглядової ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
4. Дата прийняття рішення - 26.04.2016р.
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) - 

призначено.
Посада - Член Наглядової ради.
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи - 

Цьомик Анатолій Михайлович.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи - посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,022 %.
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів то-

вариства 26.04.2016р.
Призначення посадової особи виконано на підставі п. 9.5 ст.9 та абз. 1 

п.10.6 ст. 10 Статуту товариства.
Посадова особа Цьомик Анатолій Михайлович (посадова особа не на-

дала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Члена 
Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,022%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,022%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член На-

глядової ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. 

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

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

2.
Директор Ройтбурд М.М.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 26.04.2016р.

(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, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», код за ЄДРПОУ 30858295, 
вул.Іллінська, 8, м.Київ, 04070, (044) 490 65 50

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

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

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

ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРIЗЬКИй 
КАБЕЛЬНИй ЗАВОД», 
код за ЄДРПОУ 05755625
69093, м. Запорiжжя, вул.  Глад-
кова, 2 
(061) 701-79-79

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

28.04.2016

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

www.zkz.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНС-
АУДИТ», 
код за ЄДРПОУ 34829687

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство):
Вид Загальних зборів – чергові; дата проведення – 23.04.2015р.; кворум 
зборів 89,3001%.
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 
припинення їх повноважень;
2) розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2014 рiк, 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора 
Товариства;
3) розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан 
Товариства у 2014 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства;
4) розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї товариства;
5) прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 
звiтностi) Товариства за 2014 рiк;
6) прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i 
планiв Товариства на 2015рiк;
7) прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
8) прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) З першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у 
кiлькостi 7 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: 
Уманська О.П., Лагодюк Є.С., Куликова Л.О., Овденко Г.В., Вагiна Т.Г., 
Васильєва Т.А., Арович М.Ю. Припинити повноваження членiв лiчильної 
комiсiї з моменту завершення Зборiв.
2) З другого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт Генераль-
ного директора Товариства за 2014 рiк. Роботу Генерального директора 
Товариства у 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає 
загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам 
Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому.
3) З третього питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт 
Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 
2014 роцi. Роботу Наглядової ради у 2014 роцi визнати задовiльною та 
такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам 
дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства та 
акцiонерiв в цiлому.
4) З четвертого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт та 
затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Роботу 
Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2014 роцi визнати задовiльною.
5) З п'ятого питання порядку денного: затвердити рiчний звiт (рiчну 
фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2014 рiк.

6) З шостого питання порядку денного: затвердити основнi напрямки 
дiяльностi i плани Товариства на 2015 рiк.
7) З сьомого питання порядку денного: збиток Товариства, отриманий за 
пiдсумками господарської дiяльностi в 2014 роцi покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку попереднiх рокiв.
8) З восьмого питання порядку денного: згiдно частини 3 статтi 70 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», схвалити вчинення Товариством 
наступних значних правочинiв. Схвалити вчинення Товариством 
правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на 
наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних 
правочинiв - не бiльше еквiваленту 300 000 000 (триста мiльйонiв) 
доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - право-
чини, предметом яких є надання поруки банкiвським установам за 
зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна 
Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, 
наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та 
акредитивiв. Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом 
одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: 
гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 
еквiваленту 1 300 000 (один мiльйон триста тисяч) доларiв США на дату 
вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є 
придбання товарiв, робiт, послуг. Схвалити вчинення Товариством 
правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на 
наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних 
правочинiв - не бiльше еквiваленту 2 300 000 (два мiльйони триста 
тисяч) доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - 
правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються 
Товариством. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо 
прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв згiдно умов, 
затверджених цим рiшенням, а також про визначення (погодження) 
будь-яких iнших умов значних правочинiв (в тому числi їх вартiсть), що 
будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до умов цього рiшення. Надати 
Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про 
визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо 
пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось

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 203160 127875
Основні засоби (за залишковою вартістю) 98396 101765
Довгострокові фінансові інвестиції 9968 9968
Запаси 70486 5981
Сумарна дебіторська заборгованість 492 462
Грошові кошти та їх еквіваленти 9034 1353
Власний капітал 25871 35356
Статутний капітал 524 524
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9240 17162
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8139 7635
Поточні зобов'язання і забезпечення 169150 84884
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,84158 1,57796
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію (грн.)

0,84158 1,57796

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10475535 10475535
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітента цінних паперів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ»
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-

ходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство "Креатив", 31146251, Київська обл., Київ-

ський р-н, 01032, мiсто Київ, вулиця Жилянська, будинок 75, 
(0522)357171

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: creative.kr.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

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

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ГРАВІТОН"

2. Організаційно-правова 
форма емітента:

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248
4. Код за ЄДРПОУ: 14314647
5. Міжміський код та телефон, 
факс:

0372 57-03-34

6. Електронна поштова адреса: 14314647@emitent.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного капі-
талу.

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пе-
ревищує 25 відсотків статутного капіталу - 22.04.2016 року. 
Назва органу, що прийняв таке рішення - Загальні збори акціонерів. 
Вид, тип, кількість та сума цінних паперів - акції прості іменні бездокумен-
тарної форми існування у кількості 78 995296 штук ( сімдесят вісім міль-
йонів дев’ятсот дев'яносто п’ять тисяч двісті дев’яносто шість штук) на 
суму 19 748 824,00 грн. (дев’ятнадцять мільйони сімсот сорок вісім тисяч 
вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок). 
Спосіб розміщення - приватний. 
Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом до-
даткового випуску акцій - статутний капітал збільшується на 19 748 824,00 грн. 
(дев’ятнадцять мільйони сімсот сорок вісім тисяч вісімсот двадцять чотири 
гривні 00 копійок). 
Номінальна вартість акцій - 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок). 
Ціна розміщення із зазначенням способу її визначення - ціна розміщення 
акцій становить 0,25 (нуль гривень двадцять п’ять копійок) за одну акцію, 
що дорівнює номінальній вартості 0,25 (нуль гривень двадцять п’ять ко-
пійок) та не нижча за ринкову. Ринкова вартість визначена суб'єктом оці-
ночної діяльності - ТОВ "ОЦІНКА ІНФОРМ" (Сертифікат суб’єкта оціноч-
ної діяльності № 16021/14 від 17.02.2016р.) станом на день, що передує 
дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликан-
ня позачергових Загальних зборів акціонерів, тобто станом на 17 берез-
ня 2016р. (повідомлення опубліковано в газеті "Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку" 18.03.2016р. № 53 (2307). 
Ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства становить 
0,17  гривень (нуль гривен сімнадцять копійок). Ринкова вартість акцій 
затверджена рішенням Наглядової ради (Протокол № 19 від 
19.03.2016р.) 
Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному 
капіталі товариства акціонера ПП «ТБ ЛОГ», яке володіє часткою в ста-
тутному капіталі- 83,8181%. Пакет акцій емітента, який належить цій осо-
бі : 66212381 шт. 
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, 
на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу емітента на дату 
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 100%. 
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних папе-
рів емітента, які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу емі-
тента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
складає 100%. 
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що роз-
мащуються - права, які отримують інвестори в цінні папери, що розмащу-
ються, визначені чинним законодавством України та Статутом Товари-
ства. 
Спосіб оплати цінних паперів - оплата акцій здійснюється виключно гро-
шовими коштами в національний валюті України (гривні) шляхом пере-
рахування коштів на рахунок Товариства. 
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отрима-
них коштів - отримані кошти планується використати для поповнення обі-
гових коштів Товариства з метою проведення модернізації, ремонту, капі-
тального ремонту власних будівель ПАТ «ГРАВІТОН». 
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів - конвертацію 
цінних паперів не передбачено. 
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - Товариство 
зобов'язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi 
акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв Товариства. 

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2. Директор  Чорноусенко В.А. 

22.04.2016 р.

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

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

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО " ГРАВІТОН"

2. Організаційно-правова 
форма емітента:

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 
емітента:

58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248

4. Код за ЄДРПОУ: 14314647
5. Міжміський код та телефон, 
факс:

0372 57-03-34

6. Електронна поштова адреса: 14314647@emitent.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного 
капіталу.

ІІ. Текст Повідомлення 
22 квітня 2016 року на підставі рішення річних Загальних зборів акціо-
нерів ПАТ " ГРАВІТОН" (протокол № 18 від 22.04.2016р.) в зв'язку зі 
закінченням строку дії повноважень Наглядової ради припинені повно-
важення: 
- Голови Наглядової ради Шуха Ігоря Ярославовича, не володіє акціями 
емітента, частки не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Пере-
бував на посаді голови Наглядової ради з 26.04.2013р по 22.04.2016р. є 
представником ПП «ТБ ЛОГ», ЄДРПОУ 37084059, яке володіє часткою в 
статутному капіталі- 83,8181%. Пакет акцій емітента, який належить цій 
особі : 66212381 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебувала на посаді з 27.10.2015р. по 21.04.2016р.
- члена Наглядової ради Колісника Олександра Олександровича, не во-
лодіє акціями емітента, частки в статутному капіталі не має. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоду на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Перебував на посаді члена Наглядової 
ради з 26.04.2013р по 22.04.2016р. є представником ТОВ «ФІНТРАСТ», 
ЄДРПОУ 32027369, яке не володіє пакетом акцій. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 
27.10.2015р. по 21.04.2016р. 
- члена Наглядової ради Калинюка Володимира Івановича, володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,0025%. Пакет акцій емітента, який 
належить цій особі : 2000 шт. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Перебував на посаді з 27.10.2015р. по 21.04.2016р.
22 квітня 2016 року на підставі рішення річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ "ГРАВІТОН" (протокол № 18 від 22.04.2016р.) та протоколу На-
глядової ради № 1 від 22.04.2016р. обрані до складу Наглядової ради з 
22.04.2016 року строком на три роки:
- Голова Наглядової ради Шух Ігор Ярославович, пакетом акцій не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зго-
ду на розкриття паспортних даних не надано. Строк призначення три 
роки з 22.04.2016р. протягом останніх п’яти років обіймав посаду – ди-
ректор ПП «ТБ ЛОГ», є представником ПП «ТБ ЛОГ», ЄДРПОУ 37084059, 
яке володіє часткою в статутному капіталі- 83,8181%. Пакет акцій емітен-
та, який належить цій особі : 66212381 шт. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.
- Член Наглядової ради Сегидін Віталій Дмитрович, пакетом акцій не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Строк призначення три 
роки з 22.04.2016р., протягом останніх п’яти років обіймав посаду – ди-
ректор ТОВ «ВЕСТ БУКОВИНА» ЄДРПОУ 33979042, яке володіє часткою 
в статутному капіталі- 0,0025%. Пакет акцій емітента, який належить цій 
особі : 2000 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. 
- Член Наглядової ради Калинюк Володимир Іванович, володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,0025%. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі : 2000 шт. Строк призначення три роки з 
22.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Протягом 
останніх 5 років обіймав посаду – директор комунального підприєм-
ства Міжнародний аеропорт «Чернівці», останні два роки приватний 
підприємець, з 27.10.2015р. по 21.04.2016р. член Наглядової ради 
ПАТ «ГРАВІТОН».

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2. Директор  Чорноусенко В.А. 

22.04.2016 р.
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РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» , код 
за ЄДРПОУ 00131713, 
вул. Миколи Боровського, 28 «б», м. Одеса, 
Одеська область, 65031,
тел. (048) 705-20-59

2. Дата розкриття по-
вного тексту річної 
інформації у загаль-
нодоступній інфор-
маційній базі даних 
Комісії

26.04.2016р.

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

www.oblenergo.odessa.ua

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми, якою 
проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКо», 
код за ЄДРПОУ 31911511

5. Інформація про 
загальні збори 
акціонерів

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
08.04.2015 року.
Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених 
представників 08.04.2015 року з 08 години 00 хвилин 
до 08 години 50 хвилин. На час закриття реєстрації 
Реєстраційною комісією зареєстровано 12 акціонерів 
та їх уповноважених представників, що безпосеред-
ньо або на підставі довіреностей представляють ін-
тереси власників простих іменних акцій, з яких 1 особа 
володіє 3 830 000 не голосуючих простих іменних ак-
цій та 11 осіб, які сукупно володіють 559 134 264 голо-
суючих простих іменних акцій, що становить 96,02 % 
від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, 
які прийняті для визначення кворуму. Кворум для про-
ведення Загальних зборів наявний.
Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали пред-
ставники Південно-українського територіального 
управління Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (Повідомлення про призначення 
представників Комісії для здійснення нагляду за реє-
страцією акціонерів від 07.04.2015 р. №02/12/761). По-
рушень при реєстрації акціонерів не виявлено.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі –Товари-
ство), припинення повноважень лічильної комісії То-
вариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прав-
ління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізій-
ної комісії Товариства. Затвердження висновків Реві-
зійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 
підсумками роботи в 2014 р.
8. Затвердження розміру річних дивідендів 
Товариства.
9. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Результати розгляду питань порядку денного: по 
всім питанням Порядку денного рішення прийняті 
відповідно до чинного законодавства.
Вид загальних зборів - позачергові. Ініціатор – На-
глядова Рада.
Дата проведення: 05.08.2015 року. 

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених 
представників 05.08.2015 року з 09 години 00 хвилин 
до 09 години 40 хвилин. На час закриття реєстрації 
реєстраційною комісією зареєстровано 12 акціонерів 
та їх уповноважених представників, що безпосеред-
ньо або на підставі довіреностей представляють ін-
тереси власників простих іменних акцій, з яких 1 осо-
ба володіє 3 000 не голосуючих простих іменних 
акцій та 11 осіб, які сукупно володіють 405 207 556 
голосуючих простих іменних акцій, що становить 
69,57% від загальної кількості голосів акціонерів То-
вариства, які прийняті для визначення кворуму. Кво-
рум для проведення Загальних зборів наявний.
Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали пред-
ставники Південно-українського територіального 
управління Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (Повідомлення про призначення 
представників Комісії для здійснення нагляду за реє-
страцією акціонерів від 04.08.2015 р. №02/12/1490). 
Порушень при реєстрації акціонерів не виявлено.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі –Товариство), 
припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.
3. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в 
умови договору/договорів, що укладений/укладені з 
ПАТ «Альфа-Банк».
Результати розгляду питань порядку денного: по всім 
питанням Порядку денного рішення прийняті відпо-
відно до чинного законодавства.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за  про-
стими 

акціями

за  привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За рішенням Загальних зборів, які відбулися 

08.04.2015р., у зв’язку з відсутністю прибутку 
за підсумками фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2014 році, прибуток не роз-
поділявся, дивіденди не нараховувалися

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

звітний попередній
Усього активів 4 430 953 4 145 408
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 970 962 3 106 852
Довгострокові фінансові інвестиції 430 736 464 255
Запаси 88 587 59 772
Сумарна дебіторська заборгованість 201 336 189 319
Грошові кошти та їх еквіваленти 171 147 4 526
Власний капітал 2 501 550 2 491 926
Статутний капітал 152 124 152 124
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 827 036 609 994
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 591 067 566 850
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 338 336 1 086 632
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,01555 (0,12949)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,01555 (0,12949)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 608 495 560 608 495 560
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вар-
тість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПАТ «Одесаобленерго» __________ О.М. Ніверчук
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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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬ-
НА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ОРАНТА»

2. Код за ЄДРПОУ 00034186
3. Місцезнаходження 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-д
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)5202927, (044)5375883

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

www.oranta.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 

22 квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядо-
вої ради НАСК «ОРАНТА» - БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD 
HOLDINGS LIMITED). Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАН-
ТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному складі по-
садових осіб. Особа володіє часткою в статутному капіталі НАСК «ОРАН-
ТА» у розмірі 13,738961 %, перебував на посаді члена Наглядової ради 
НАСК «ОРАНТА» з 04.12.2014 року. 

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядо-
вої ради НАСК «ОРАНТА» - ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG 
HOLDINGS LIMITED). Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАН-
ТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному складі по-
садових осіб. Особа володіє часткою в статутному капіталі НАСК «ОРАН-
ТА» у розмірі 7,182599 %, перебував на посаді члена Наглядової ради 
НАСК «ОРАНТА» з 04.12.2014 року. 

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядо-
вої ради НАСК «ОРАНТА» - ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 
(TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED). Рішення Загальних зборів акціо-
нерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персо-
нальному складі посадових осіб. Особа володіє часткою в статутному капі-
талі НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,004754 %, перебував на посаді члена 
Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» з 04.12.2014 року. 

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядо-
вої ради НАСК «ОРАНТА» - Ходжа Брайана Уїльяма Александра (Hodge 
Brian William Alexander). Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАН-
ТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному складі по-
садових осіб. Особа не володіє часткою в статутному капіталі НАСК 
«ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсут-
ні, перебував на посаді члена Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» з 
19.02.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22  квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової 
ради НАСК «ОРАНТА» - Жанабаєва Даурена Каірбековича. Рішення Загальних 
зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у 
персональному складі посадових осіб. Особа не володіє часткою в статутному 
капіталі НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та посадові зло-
чини відсутні, перебував на посаді члена Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» з 
19.02.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядо-
вої ради НАСК «ОРАНТА» - Маркумова Максата Тинишбековича. Рішення 
Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрун-
тувань змін у персональному складі посадових осіб. Особа не володіє 
часткою в статутному капіталі НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за 
корисливі та посадові злочини відсутні, перебував на посаді члена Нагля-
дової ради НАСК «ОРАНТА» з 19.02.2016 року. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Дуд-
ника Андрія Петровича, представника акціонера - БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІ-
ТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр), володіє часткою в 
статутному капіталі НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,000007%, непогашені суди-
мості за корисливі та посадові злочини відсутні. Рішення Загальних зборів 
акціонерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персо-
нальному складі посадових осіб та не містить строку, на який обрано члена 
Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Протягом останніх п’яти років обіймав 

посади: - з 2007 р. по 2013 р.: ТОВ «ІстВан», фінансовий директор; - з 2013  р. 
по теперішній час: ТОВ «ІстВан», виконавчий директор з інвестиційної ді-
яльності. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22  квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Шоста 
Костянтина Миколайовича, представника акціонера - ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр), володіє часткою 
в статутному капіталі НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,000003%, непогашені суди-
мості за корисливі та посадові злочини відсутні. Рішення Загальних зборів ак-
ціонерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персо-
нальному складі посадових осіб та не містить строку, на який обрано члена 
Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Протягом останніх п’яти років обіймав по-
сади: - з 2007 р. по теперішній час: ТОВ «ІстВан», начальник управління ризик-
менеджменту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Три-
польського Георгія Олеговича, представника акціонера - ТЕМПСФОРД ІН-
ВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED) (Республіка 
Кіпр), володіє часткою в статутному капіталі НАСК «ОРАНТА» у розмірі 
0,000003%, непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсут-
ні. Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» не містить під-
став та обґрунтувань змін у персональному складі посадових осіб та не 
містить строку, на який обрано члена Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». 
Протягом останніх п’яти років обіймав посади: - з 2007 р. по теперішній час: 
ТОВ «ІстВан», головний спеціаліст-юрисконсульт. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22  квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Ходжа 
Брайана Уїльяма Александра (Hodge Brian William Alexander), представника 
акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан), не 
володіє часткою в статутному капіталі НАСК «ОРАНТА», непогашені судимос-
ті за корисливі та посадові злочини відсутні. Рішення Загальних зборів акціо-
нерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональ-
ному складі посадових осіб та не містить строку, на який обрано члена 
Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Протягом останніх п’яти років обіймав по-
сади: Управління кредитним фондом (Великобританія, м. Лондон), директор 
та власник довірчого управління; Machlin-Oacle Limited (Великобританія), гене-
ральний директор; - з 19.02.2016 року: член Наглядової ради НАСК «ОРАН-
ТА». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Жа-
набаєва Даурена Каірбековича, представника акціонера - Акціонерного 
товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан), не володіє часткою в ста-
тутному капіталі НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та 
посадові злочини відсутні. Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК 
«ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному скла-
ді посадових осіб та не містить строку, на який обрано члена Наглядової 
ради НАСК «ОРАНТА». Протягом останніх п’яти років обіймав посади:

- з 2006 р. по 2011р.: АТ «SAT & Company» (Республика Казахстан, м. Ал-
мати), Радник Голови Ради директорів, Виконавчий директор; - з 2011р. по 
2012 р.: ТОВ «Global Financial Development» (Республіка Казахстан, м. Алма-
ти), Радник Генерального директора; - з 2012 р. по 2013 р.: АТ «Розвідка До-
бича «КазМунайГаз» (Республіка Казахстан, м. Астана), Заступник директора 
Адміністративного Департаменту; - з 2014р. по 2015р.: ТОВ «Alliance Group» 
(Республика Казахстан м. Алмати), Виконавчий директор; - з 2015р. – по тепе-
рішній час: АТ «SAT & Company» (Республіка Казахстан, м. Алмати), Радник 
Голови Ради директорів; - з 19.02.2016 року: член Наглядової ради НАСК 
«ОРАНТА». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» 
Маркумова Максата Тинишбековича, представника акціонера - Акціонер-
ного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан), не володіє часткою в 
статутному капіталі НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі 
та посадові злочини відсутні. Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК 
«ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному скла-
ді посадових осіб та не містить строку, на який обрано члена Наглядової 
ради НАСК «ОРАНТА». Протягом останніх п’яти років обіймав посади: 

-з 2009 р. по 2010 р.: АТ НК СПК «Жетису», Радник Голови Правління по про-
ектам в галузі енергетики; - з 2012р. по 2013 р.: ТОВ «Павлоградський котельний 
завод», Директор філіалу; - з 2010 р. - по теперішній час: ТОВ «ATA-OPERATING», 
Генеральний директор; - з 19.02.2016 року: член Наглядової ради НАСК «ОРАН-
ТА». 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 В.М. Грищенко 
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2016
(дата)
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РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВМІСЬК-
ГОЛОВПОСТАЧ», код за ЄДРПОУ 
04542755, вул.Святошинська, буд.3, м.
Київ, 03115, 044 2788420

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

25.04.2016

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

www.kggsnab.kiev.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Юрхолдінг-Аудит», код за ЄДРПОУ 
32736376

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2015 року. 
Кворум зборів: 99,93% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-
ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про прийняття рішення про погодження вчинених та попереднє 
схвалення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень 
директору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких 
договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням 
Товариством таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачува-
лись. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 26128 5681
Основні засоби (за залишковою вартістю) 385 4109
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 13690 660
Сумарна дебіторська заборгованість 11918 901
Грошові кошти та їх еквіваленти 122 0
Власний капітал 3895 4018
Статутний капітал 1423 1423
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2472 2595
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 22233 1663
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,03 -0,16

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

-0,03 -0,16

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5692295 5692295
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутно-
го капіталу 

0 0

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

0 0

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 «ПІОНТЕКС», код за ЄДРПОУ 01878348, 
вул. Марко Вовчок, 12/14, м.Київ, 04073, (044) 468-84-61;2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії22.04.2016;3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію www.pionteks.emit.com.ua ; 4. Найме-
нування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної 
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Ауди-
торська фірма ТОВ «Інтелект – сервіс», код за ЄДРПОУ 30489017

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 27.04.2015 року. Кворум зборів: 81,1% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Прав-

ління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2014 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії Товариства за 2014 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропо-

зицій до переліку питань порядку денного не подавалось. Результати розгляду 
питань порядку денного: З усіх питань порядку денного рішення прийняті.

6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не нарахову-
вались. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 4105 3625
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1922 2007
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 262 34
Сумарна дебіторська заборгованість 1643 1507
Грошові кошти та їх еквіваленти 278 77
Власний капітал 3862 3425
Статутний капітал 178 178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3454 3017
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 47
Поточні зобов'язання і забезпечення 243 153
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1,23 1,3
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

1,23 1,3

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 355120 355120
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 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 ТО-
ВАРИСТВО "ДЗЕРжИНСЬ КИй 
ХЛIБОКОМБIНАТ", 00375929, Донецька 
область, 85200, м. Дзержинськ, вул. Херсон-
ська, б.28 (06247) 3-61-38

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

26.04.2016 року

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

http://dzxleb.pat.ua/
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РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РIВНЕСIЛЬМАШ»

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Рiвнесiльмаш", 00728380, 
вул. Iндустрiальна, 6, смт.Квасилiв, 
Рiвненський р-н, Рiвненська область, 
35350, Україна, 0362 20-44-72

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

25.04.2016

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

rivnesilmash.com.ua

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

Приватне підприємство аудиторська 
фірма "Веріф-Аудит", 30681472

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство).* 
Зазначається 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 загаль-
них зборах, особи, що 
подавали пропозиції до 
переліку питань порядку 
денного, у разі проведен-
ня позачергових зборів 
зазначається особа, що 
ініціювала проведення 
загальних зборів, 
результати розгляду 
питань порядку денного. У 
разі якщо загальні збори 
не відбулися, вказуються 
причини

Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 29.04.2015 року. Кворум зборів: 
91,96% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах: 1Прийняття рішення з 
питань порядку проведення Загальних 
зборів акціонерів . Обрання лічильної комісії 
та затвердження ї складу. Обрання Голови 
та Секретаря Загальних зборів акціонерів 
Товариства. Вирішили -обрати.2. Звіт 
Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 роки.Вирішили- 
затвердити.3. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2014роки. Вирішили 
-затвердити.4. Звіт та висновки Ревізійної 
комісії за результататми фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 
роки. Вирішили- затвердити. 5. Затверджен-
ня річної фінансової звітності та балансів 
Товариства за 2014 роки.Порядок покриття 
збитків Товариства. Вирішили- затвердити.
Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного: Наглядова рада
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕР-
ГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада
Позачернгов ізбори акціонерів не проводи-
лись.

6. Інформація про дивіденди Дивіденди за звітний період не нарахову-
вались та не виплачувались.

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

звітний попере-
дній

Усього активів 96022 100145
Основні засоби (за залишковою вартістю) 88705 92950
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4714 4102
Сумарна дебіторська заборгованість 1786 2191
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 58
Власний капітал 69326 75103
Статутний капітал 983 983
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 68343 74120
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 259 259
Поточні зобов'язання і забезпечення 26437 24783
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-4,35 -2,38

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1310006 1310006,6
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

РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОСТРОЗЬКИй МОЛОКОЗАВОД»

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Острозький молокозавод", 
00446954, вул. I.Вишенського 
12, м.Острог, Острозький, 
Рiвненська область, 35801, 
Україна, (03654) 2-29-45

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

25.04.2016

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

rosi-ostrog.pat.ua

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

Приватне підприємство 
аудиторська фірма "Веріф-
Аудит", 30681472

5. Інформація про 
загальні збори (роз-
діл заповнюється у 
випадку, якщо емі-
тент - акціонерне то-
вариство).* Зазнача-
ється інформація 
про проведення або 
непроведення за-
гальних чергових та 
позачергових зборів 
та у разі їх непрове-
дення вказуються 
причини, також за-
значається перелік 
питань, що розгля-
далися на загальних 
зборах, особи, що 
подавали пропозиції 
до переліку питань 
порядку денного, у 
разі проведення по-
зачергових зборів 
зазначається особа, 
що ініціювала прове-
дення загальних 
зборів, результати 
розгляду питань по-
рядку денного. У разі 
якщо загальні збори 
не відбулися, вказу-
ються причини

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
24.04.2015 року. Кворум зборів: 77,2% до загальної кіль-
кості голосів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання голови та секретаря загальних зборів,. Вирі-
шили -обрати .2.обрання лічильної комісії -вирішили -об-
рати 
3. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2014 рік та затвердження звіту. 
Вирішили-затвердити..
4.Звіт наглядової ради ПАТ "Острозький молокозавод".
за 2014 рік та затвердження звіту.Вирішили-затвердити.
5.Звіт ревізійної комісії ПАТ "Острозький молокозавод" 
за2014 рік та затвердження звіту, та висновків ревізійної 
комісії.Вирішили-затвердити.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік. Ви-
рішили -затвердити .
7. Розподіл прибутку і збитків товариства. Вирішили-у 
зв"язку із отриманням збитку, розподіл прибутку не про-
водити...
8.Припинення повноважень членів Наглядової ради. 
Вирішили-припинити.
9. Обрання голови та членів Наглядової ради. Вирішили- 
обрати.
10. Затвердження умов договорів, що укладаються із 
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх ви-
нагороди та призначення особи, уповноваженої на під-
писання договорів з членами Наглядової ради. Виріши-
ли- затвердити умови договорів.
12. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення. Вирішили- схвалити.
Пропозицiй до питань порядку денного не надходило. 
Збори iнiцювала Наглядова рада.
Позачергові збори не скликались.

6. Інформація про дивіденди.Дивіденди за звітний період не нарахову-
вались та не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 35468 45806
Основні засоби (за залишковою вартістю) 917 965
Довгострокові фінансові інвестиції 199 199
Запаси 21 23
Сумарна дебіторська заборгованість 34031 44305
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 11
Власний капітал -27576 -4757
Статутний капітал 228 228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -28228 -5409
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 63044 50563
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 про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0 0
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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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «Гравiтон», 14314647Чернівецька обл., Першотравневий р-н, 
58023, м. Чернiвцi, вул. Руська, 248, 03722 6-18-62,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://sites.google.com/site/patgraviton/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Юрек-Аудит», 22841651.

5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися «24» квiтня 2015 р. з настуним порядком денним: 1. Обрання 
робочих органiв чергових загальних зборiв (лiчильної комiсiї, голови та се-
кретаря зборiв), затвердження регламенту роботи зборiв акцiонерiв Това-
риства. 2. Звiт директора ПАТ «Гравiтон» про результати фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк та визначення основних 
напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради про роботу у 2014 роцi та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт та висновки 
ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї. 
5.Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi ПАТ 
«Гравiтон» у 2014 роцi. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ 
«Гравiтон» за 2014 рiк. 7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з 
дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, та надання повноважень на 
укладання значних правочинiв.

6. Інформація про дивіденди.Рішень щодо виплати дивідендів не 
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 26382 19592
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9145 9250
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4866 2736
Сумарна дебіторська заборгованість 305 3414
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 12
Власний капітал 19314 19297
Статутний капітал 19749 19749
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1641 -1658

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 7068 295
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0.000022 0.02123

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

0.002022 0.02123

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 78995296 78995296
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

Директор  Чорноусенко Вiталiй Анатолiйович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГРАВIТОН»

Код за ЄДРПОУ 05520388,14007, м. Чернігів, вул. Любченка, 13 теле-
фон: 

(04622) 5-61-81.
Річна інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі 

даних НКЦПФР квітня 2016 року.
Річна інформація розміщена на сторінці atp-2562.pp.ua в мережі Ін-

тернет
Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності : 

ТОВ Аудиторська фірма «Порада», код за ЄДРПОУ 22820910
Загальні чергові збори товариства проведено 29.04.2015 року кворум 

77,85% 
Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв .
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв .
3. Розгяд звiту правлiння Товариства про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 4. Розгляд звiту На-
глядової ради товариства за 2014 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради Товариства.5. Звiт Ревiзiйної комiсiї То-
вариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду ви-
сновку ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу товариства за 
2014 рiк. 6. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товари-
ства за 2014 рiк. 7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття 
збиткiв Товариства за 2014 рiк. 8.Прийняття рiшення проприпинення-
повноважень дiючого складу Наглядової ради товариства.9.Обрання 
Голови та членiв Наглядової ради Товариства.10.Про затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення 
розмiру їх винагороди,обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв(контрактiв) з Головою та членами Наглядової 
ради.11.Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого скла-
ду Правлiння Товариства. 12.Обрання Голови та членiв Правлiння 
Товариства.13.Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого 
складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.

14.Обрання Голови та членвi Ревiзiйної комiсiї товариства.15.Затвер-
дження внутрiшнiх положень Товариства.

16.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можутьь вчинятися 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.

17.Прийняття рiшення внесення змiн до Статуту Товариства та за-
твердження Статуту, викладеного в новiй редакцiї.

Всi питання порядку денного розглянутi, за якими прийнятi вiдповiднi 
рiшення. Додатковi питання на розгляд не вносилися.(Затверджено звiт 
Товариства, Наглядової ради,Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс То-
вариства. Збитки за звiтний рiк та попереднi перiоди будуть покритi за 
рахунок прибутку майбутнiх перiодiв).

Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались.
Основні показники фінансово господарської діяльності емітента. 

(тис. грн.)
звітний попередній

Усього активів 2877 3293 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2633 2932
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 127 56
Сумарна дебіторська заборгованість 92 283
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 22
Власний капітал 1358 1868
Статутний капітал 1746 1746
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-3219 -2709

Довгострокові зобов'язання 706 807
Поточні зобов'язання 813 618 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-0.14 -0.08

Скоригований чистий прибуток на 1 просту 
акцію (грн.) 

-0.14 -0.08

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3491480 3491780
Цінні папери не викупались.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента: 

ПАТ «АТП-2562», 
за 2015 рік.
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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

ПРОМИСЛОВО-ТЕХНIЧНА 
КОМПАНIЯ У ВИГЛЯДI 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕжЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АГРОМАТ", 21509937м. Київ , 
Святошинський, 03115, мiсто Київ, 
проспект Перемоги 89-а (044) 490-22-82

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

26.04.2016

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

www.agromat.ua/about/reports

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

ТОВ "Аудиторська компанiя 
"П.С.П.Аудит", 36412992 

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

Усього активів 1441737 1412653
Основні засоби (за залишковою вартістю) 351814 367675
Довгострокові фінансові інвестиції 65151 65180
Запаси 782442 729421
Сумарна дебіторська заборгованість 220987 233649
Грошові кошти та їх еквіваленти 7432 4712
Власний капітал 687418 640891
Статутний капітал 130000 130000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 418532 374755
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 97621 105003
Поточні зобов'язання і забезпечення 656698 666759
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 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕАРС»
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 "БЕАРС", 
16301726, 02094, м. Київ, 
вул.  Попудренка, буд. 52, 
(044)586-48-49

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

28.04.2016

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

http://zao.bears.ua/ua/
reports/2015_year.html

 РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
(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 «КАЛУСЬ-
КИй ЗАВОД КОМУНАЛЬ-
НОГО УСТАТКУВАННЯ», 
03327730, 77351, Івано-Франківська 
обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул.. 
Січових Стрільців, 1/В, (03472)63028

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

27.04.2016

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

www.kzku.ua-corporate.com

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

Аудиторська фірма у формі 
товариства з обмеженою 
відповідальністю «ОРВІ-АУДИТ», 
34623723

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

Загальні збори відбулися 
25.04.2016р.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не випла-
чувались.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.

грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3402 3697
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1906 1753
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1346 1827
Сумарна дебіторська заборгованість 127 91
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 -
Власний капітал -4309 -2972
Статутний капітал 115,0 115,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4424 -3087
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 7711 6669
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1632 -673
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 

-3,55 -1,46

Середньорічна кількість простих акцій (шт) 460012 460012
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

Загальна номінальна вартість
У відсотках до статутного 
капіталу

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

0 0

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕй-
СЬКИй СТРАХОВИй СОЮЗ", 
33552636, Шевченкiвський, 01025, 
м. Київ, вул. Володимирська, 7, оф. 1, 
(044) 593-89-46

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

26.04.2015

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

http://www.eiu.com.ua/ 

Голова Правління  Ануфрієв Ігор Вячеславович
26.04.2016



№81, 27 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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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, між-

міський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Агентство 
по рефiнансуванню житлових кредитiв", 38040228 м. Київ , Голосiївський р-н, 
01033, м. Київ, вул. Саксаганського 77 (044) 281-23-36 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 26.04.2016 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію:  www.re-finance.com.ua 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми  (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БДО», 20197074 5. Інформація про загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство):  І. Питання 
порядку денного чергових Загальних зборів від 31.03.2015р.:  1. Про об-
рання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АРЖК». 
2. Про розгляд та затвердження звiту Правлiння ПАТ «АРЖК» за 2014 рiк. 3. 
Про розгляд та затвердження звiту Наглядової ради ПАТ «АРЖК» за 2014 рiк. 
4. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
«АРЖК» за 2014 рiк. 5. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв 
зовнiшнього аудитора. 6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради ПАТ «АРЖК», звiту Правлiння ПАТ «АРЖК», звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АРЖК». 7. Про затвердження рiчного звiту ПАТ «АРЖК» 
за 2014 рiк. 8. Про розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «АРЖК» з урахуванням ви-
мог, передбачених чинним законодавством України. 9. Прийняття рiшення про 
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПАТ «АРЖК» 
протягом одного року з дати прийняття рiшення. 10. Про внесення змiн до 
параметрiв розмiщення звичайних iпотечних облiгацiй, прийнятих Загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «АРЖК». 11. Затвердження умов цивiльно-правових 
або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядо-
вої ради ПАТ «АРЖК», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових або трудових договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК». Пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного не надавались. Результати розгляду порядку денного 
та прийнятi рiшення: 1. Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «АРЖК» у наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї: Бєля-
ков Павло Олегович (паспорт ЕО 529538 виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 17.05.2007). Члени Лiчильної комiсiї: Смородська Олексан-
дра Олександрiвна (паспорт: МЕ 760422, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС 
України в мiстi Києвi 02.11.2006.); Пилипець Олексiй Володимирович (паспорт 
СН 196277, виданий Голосiївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.09.2005). 
2. За результатами розгляду затвердити звiт Правлiння ПАТ «АРЖК» за 2014 
рiк, що додається до Протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«АРЖК». 3. За результатами розгляду затвердити звiт Наглядової ради ПАТ 
«АРЖК» за 2014 рiк, що додається до Протоколу рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «АРЖК». 4. За результатами розгляду затвердити звiт та ви-
сновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АРЖК» за 2014 рiк, що додаються до Протоколу 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АРЖК». 5. Затвердити звiт та висно-
вки зовнiшнього аудитора ТОВ «БДО» за 2014 рiк. 6. За наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради ПАТ «АРЖК», звiту Правлiння ПАТ «АРЖК», звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АРЖК» прийняти до вiдома iнформацiю, за-
значену у цих звiтах. 7. Затвердити рiчний звiт ПАТ «АРЖК» за 2014 рiк, що 
додається до Протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АРЖК». 8. 
Затвердити прибуток за результатами дiяльностi ПАТ «АРЖК» в 2014 роцi в 
розмiрi 1 755 987 гривень 58 копiйок. За результатами дiяльностi в 2014 роцi 
нарахування та виплату дивiдендiв за акцiями ПАТ «АРЖК» не здiйснювати. 
Прибуток, отриманий ПАТ «АРЖК» за результатами дiяльностi в 2014 роцi, 
направити у повному обсязi на формування Резервного капiталу ПАТ «АРЖК». 
9. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись особисто Го-
ловою Правлiння ПАТ «АРЖК» або на пiдставi виданої ним довiреностi, про-
тягом одного року починаючи з дати прийняття цього рiшення, без необхiдностi 
подальшого їх схвалення Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АРЖК», а 
саме: - договори вiдступлення прав вимоги за кредитними договорами, забез-
печеними iпотекою, а також укладення додаткових договорiв до них, якщо рин-
кова вартiсть майна за будь-яким з правочинiв цього виду перевищує 10 % 
вартостi активiв ПАТ «АРЖК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 
а гранична сукупна вартiсть вчинених таких правочинiв не перевищує  
1 мiльярд 500 мiльйонiв гривень; - договори про зворотне вiдступлення прав 
вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою,  а також укладен-
ня додаткових договорiв до них, якщо ринкова вартiсть майна за будь-яким з 
правочинiв цього виду перевищує 10 % вартостi активiв ПАТ «АРЖК» за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi, а гранична сукупна вартiсть вчинених 
таких правочинiв не перевищує 500 мiльйонiв гривень; - договори про обслу-
говування iпотечних активiв, а також укладення додаткових договорiв до них, 
якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг) за будь-яким з правочинiв цього 
виду перевищує 10 % вартостi активiв ПАТ «АРЖК» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, а гранична сукупна вартiсть вчинених таких 
правочинiв не перевищує 1 мiльярд 500 мiльйонiв гривень; - договори 

вiдступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додатко-
вих договорiв них, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг) за будь-яким з 
правочинiв цього виду перевищує 10 % вартостi активiв ПАТ «АРЖК» за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi, а гранична сукупна вартiсть вчинених 
таких правочинiв не перевищує 1 мiльярд 500 мiльйонiв гривень; - договори 
про зворотне вiдступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укла-
дення додаткових договорiв до них, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, по-
слуг) за будь-яким з правочинiв цього виду перевищує 10 вiдсоткiв вартостi 
активiв ПАТ «АРЖК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а гра-
нична сукупна вартiсть вчинених таких правочинiв не перевищує 500 мiльйонiв 
гривень; - договори вiдступлення прав вимоги за договорами iпотеки, а також 
укладення додаткових договорiв до них, якщо ринкова вартiсть майна за будь-
яким з правочинiв цього виду перевищує 10 % вартостi активiв ПАТ «АРЖК» 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а гранична сукупна вартiсть 
вчинених таких правочинiв не перевищує 1 мiльярд 500 мiльйонiв гривень; - 
договори про зворотне вiдступлення прав вимоги за договорами iпотеки, а 
також укладення додаткових договорiв до них, якщо ринкова вартiсть майна 
за будь-яким з правочинiв цього виду перевищує 10 % вартостi активiв ПАТ 
«АРЖК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi , а гранична сукупна 
вартiсть вчинених таких правочинiв не перевищує 500 мiльйонiв гривень; - до-
говори вiдступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення 
додаткових договорiв до них, якщо ринкова вартiсть майна за будь-яким з 
правочинiв цього виду перевищує 10 % вартостi активiв ПАТ «АРЖК» за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi, а гранична сукупна вартiсть вчинених 
таких правочинiв не перевищує 1 мiльярд 500 мiльйонiв гривень; - договори 
про зворотне вiдступлення прав вимоги за договорами застави, а також укла-
дення додаткових договорiв до них, якщо ринкова вартiсть майна за будь-яким 
з правочинiв цього виду перевищує 10 % вартостi активiв ПАТ «АРЖК» за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi , а гранична сукупна вартiсть вчине-
них таких правочинiв не перевищує 500 мiльйонiв гривень; - договори з ре-
зервного обслуговування iпотечних активiв, а також укладення додаткових 
договорiв до них, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг) за будь-яким з 
правочинiв цього виду перевищує 10 % вартостi активiв ПАТ «АРЖК» за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi, а гранична сукупна вартiсть вчинених 
таких правочинiв не перевищує 1 мiльярд 500 мiльйонiв гривень; - договори 
управлiння iпотечним покриттям, а також укладення додаткових договорiв до 
них, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг) за будь-яким з правочинiв 
цього виду перевищує 10 % вартостi активiв ПАТ «АРЖК» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi, а гранична сукупна вартiсть вчинених таких 
правочинiв не перевищує 1 мiльярд 500 мiльйонiв гривень; - договори анде-
райтингу звичайних iпотечних облiгацiй при їх розмiщеннi, обiгу та викупу, а 
також укладення додаткових договорiв до них, якщо ринкова вартiсть майна 
(робiт, послуг) за будь-яким з правочинiв цього виду перевищує 10 % вартостi 
активiв ПАТ «АРЖК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а гра-
нична сукупна вартiсть вчинених таких правочинiв не перевищує 800 мiльйонiв 
гривень; - договори купiвлi-продажу звичайних iпотечних облiгацiй при їх 
розмiщеннi, обiгу та викупу, а також укладення додаткових договорiв до них, 
якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг) за будь-яким з правочинiв цього 
виду перевищує 10 % вартостi активiв ПАТ «АРЖК» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, а гранична сукупна вартiсть вчинених таких 
правочинiв не перевищує 800 мiльйонiв гривень. 10. Внести змiни до 
параметрiв розмiщення звичайних iпотечних облiгацiй, прийнятих Загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «АРЖК», а саме в рiшеннi позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «АРЖК» про розмiщення звичайних iпотечних облiгацiй, 
прийнятому 23 квiтня 2012 року (Протокол №1), змiнити наступнi параметри: 
Фiксована ставка доходу по облiгацiях встановлюється на рiвнi ринкової 
ставки,що дiє на фондовому ринку по облiгацiях, за умови, що сукупний дохiд, 
що отримується емiтентом у виглядi процентiв за активами в складi iпотечного 
покриття буде перевищувати виплати процентного доходу по облiгацiях; Дата 
початку розмiщення останнього випуску (серiї) звичайних iпотечних облiгацiй 
– не пiзнiше 24 квiтня 2016 року. 11. Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК». Вста-
новити, що члени Наглядової ради ПАТ «АРЖК»  – фiзичнi особи будуть ви-
конувати свої обов’язки безоплатно. Доручити Головi Правлiння ПАТ «АРЖК» 
пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» 
– фiзичними особами. ІІ. Рiшення про проведення позачергових Загальних 
зборiв прийняте Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (Протокол №3 вiд 
22.06.2015). Питання порядку денного позачергових Загальних зборів від 
13.07.2015р.: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «АРЖК». 2. Про прийняття рiшення щодо викупу пакету 
простих iменних акцiй ПАТ «АРЖК» у акцiонера ПАТ «АРЖК» - публiчного 
акцiонерного товариства акцiонерного банку «Укргазбанк» за їх ринковою 
вартiстю за рахунок власного капiталу ПАТ «АРЖК» та подальшого розпоря-
дження ними. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавались. 
Результати розгляду порядку денного та прийнятi рiшення: 1. Обрати Лiчильну 
комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АРЖК» у наступному 
складi: Голова Лiчильної комiсiї: Бєляков Павло Олегович (паспорт ЕО 529538 
виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 17.05.2007). Члени 
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Лiчильної комiсiї: - Смородська Олександра Олександрiвна (паспорт: МЕ 
760422, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 02.11.2006); - 
Пилипець Олексiй Володимирович (паспорт СН 196277, виданий Голосiївським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.09.2005). 2. Викупити простi iменнi акцiї ПАТ 
«АРЖК» у акцiонера ПАТ «АРЖК» - публiчного акцiонерного товариства 
акцiонерного банку «Укргазбанк» у кiлькостi 3400 штук, за рахунок власного 
капiталу ПАТ «АРЖК», за ринковою вартiстю, визначеною на засадах незалеж-
ної оцiнки, вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та 
професiйну оцiночну дiяльнiсть, компанiєю ТОВ «Кредитне брокерське агент-
ство» за цiною 1 484 000 грн. (один мiльйон чотириста вiсiмдесят чотири тисячi 
гривень), в порядку i в строки передбаченi ст. 66 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Здiйснити подальший продаж ранiше викуплених простих iменних 
акцiй. Надати повноваження Головi Правлiння ПАТ «АРЖК» протягом року, з 
моменту викупу простих iменних акцiй акцiонера ПАТ «АРЖК» - публiчного 
акцiонерного товариства акцiонерного банку «Укргазбанк», укласти договори 
щодо їх продажу за цiною, не нижчою за їх ринкову вартiсть, з обов’язковим її 
затвердженням Наглядовою радою ПАТ «АРЖК». ІІІ. Рiшення про проведення 
позачергових Загальних зборiв прийняте Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» 
(Протокол №4 вiд 02.09.2015). Питання порядку денного позачергових За-
гальних зборів від 16.10.2015р.: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї поза-
чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АРЖК». 2. Про дострокове припи-
нення повноважень Наглядової ради ПАТ «АРЖК». 3. Обрання членiв 
Наглядової ради ПАТ «АРЖК». 4. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ 
«АРЖК» з числа обраних членiв Наглядової ради ПАТ «АРЖК». 5. Затвер-
дження умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), що укла-
датимуться з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК», встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових або трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ 
«АРЖК». Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавались. Ре-
зультати розгляду порядку денного та прийнятi рiшення: 1. Обрати Лiчильну 
комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АРЖК» у наступному 
складi: Голова Лiчильної комiсiї: Бєляков Павло Олегович (паспорт ЕО 529538 
виданий  Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 17.05.2007) . Члени 
Лiчильної комiсiї: - Смородська Олександра Олександрiвна (паспорт: МЕ 
760422, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 02.11.2006); - 
Пилипець Олексiй Володимирович (паспорт СН 196277, виданий Голосiївським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.09.2005). 2. Достроково припинити повнова-
ження Наглядової ради ПАТ «АРЖК» у повному складi. Встановити кiлькiсний 
склад нової Наглядової ради ПАТ «АРЖК» - 5 (п’ять) членiв, в тому числi Голо-
ва Наглядової ради ПАТ «АРЖК». 3. Обрати членiв Наглядової ради ПАТ 

«АРЖК»: Публiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк Украї-
ни»; Iсаков Володимир В’ячеславович; Зима Олександр Володимирович; 
Публiчне акцiонерне товариство «Державний експортно-iмпортний банк Украї-
ни»; Вареник Роман Вiкторович. 4. Обрати з числа членiв Наглядової ради ПАТ 
«АРЖК», обраних на цих позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 
«АРЖК», Головою Наглядової ради ПАТ «АРЖК» Публiчне акцiонерне товари-
ство «Державний ощадний банк України» в особi його уповноваженого пред-
ставника. 5. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК». Встановити, що члени Наглядової 
ради ПАТ «АРЖК» – фiзичнi особи будуть виконувати свої обов’язки безоплат-
но. Доручити Головi Правлiння ПАТ «АРЖК» пiдписати цивiльно-правовi дого-
вори з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» – фiзичними особами. 6. Інфор-
мація про дивіденди: В звітному та попередньому періодах дивіденди не 
нараховувались та не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 101316 292349
Основні засоби (за залишковою вартістю) 181 312
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9 14
Сумарна дебіторська заборгованість 49543 203713
Грошові кошти та їх еквіваленти 51328 87907
Власний капітал 38231 37127
Статутний капітал 35000 35000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2588 1756
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 61122
Поточні зобов'язання і забезпечення 63085 194100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 73.94 50.17
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

73.94 50.17

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 35000 35000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

3400

у відсотках від статутного 
капіталу

9,71

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

1484 0

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю) емітента

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

«ОРХІДЕЯ» 
2. Код за ЄДРПОУ 19032729
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, Бессарабська площа, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 044-235-12-09, 044-235-12-09
5. Електронна поштова адреса оrсhidaya@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
20.04.2016 року загальними зборами акціонерів Приватного акціо-

нерного товариства «ОРХІДЕЯ» (Протокол загальних зборів акціонерів 
№1 від 20 квітня 2016 року) прийнято рішення про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Генерального директора Пархоц Євге-
нії Яківни (паспорт СО № 313513, виданий 14.01.2000р., Мінським РУГУ 
МВС України в м. Києві). Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на підставі протоколу №1 загальних зборів акціонерів від 20 квіт-
ня 2016 року. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента – 53,5%. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 620 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2011р.

- припинено повноваження Ревізора Петрусенко Світлани Во-
лодимирівни (паспорт МЕ № 871321, виданий 11.03.2008р., Оболон-
ським РУГУ МВС України в м. Києві). Припинення повноважень поса-

дової особи виконано на підставі протоколу №1 загальних зборів 
акціонерів від 20 квітня 2016 року. Володіє часткою в статутному капі-
талі емiтента – 15,5%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 180 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
27.04.2011р.

- обрано Генеральним директором Пархоц Євгенію Яківну (паспорт 
СО №313513, виданий 14.01.2000р., Мінським РУГУ МВС України в 
м.  Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №1 
загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2016 року. Володіє часткою в 
статутному капіталі емiтента – 53,5%. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 620 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний ди-
ректор ПрАТ  «ОРХІДЕЯ». 

- обрано Ревізором Петрусенко Світлану Володимирівну (пас-
порт МЕ №871321, виданий 11.03.2008р., Оболонським РУГУ МВС 
України в м. Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі 
протоколу №1 загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2016 року. 
Володіє часткою в статутному капіталі емiтента – 15,5%. Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 180 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Заступник генерального директора, Ревізор 
ПрАТ «ОРХІДЕЯ». 

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

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

Генеральний директор Є.Я. Пархоц
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
М. П. 21.04.2016 р.

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОРХІДЕЯ» 
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIВЕЦЬКИй ЗАВОД «IНДУСТРIЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Чернiвецький завод «Iндустрiя», 00191299, 58000, м. Чернiвцi, вул. Се-
вастопольська, 38 (0372) 55-39-85, 52-34-44; 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії: 26.04.2016; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-chern-
vetckii-zavod-ndustr-ia; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська 
фiрма «Юрек-Аудит», 22841651; 5. Інформація про загальні збори: Черго-
ві загальні збори акціонерів відбулися 28.04.2015р. з кворумом 58,41%. 
Порядок денний: 1.Затвердження складу Лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження регламенту Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Звiт Генерального директора Товариства 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 
рiк. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та затвердження звiту 
Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 6. Звiт та висновок Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2014 рiк та затвердження звiту та висновку Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2014 рiк. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) 
Товариства за 2014 рiк. 9. Визначення напрямiв дiяльностi Товариства у 
2015 роцi. 10. Про затвердження значних правочинiв за минулий перiод. 
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв. З усіх питань порядку 
денного рішення прийняті. Пропозицiй до перелiку питань до порядку ден-
ного вiд акцiонерiв не надходило.; 6.Інформація про дивіденди: за резуль-
татами звiтного та попереднього звiтному рокiв рiшень щодо виплати 
дивiдендiв не приймалось. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8171 8698
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3546 3795
Довгострокові фінансові інвестиції - 14
Запаси 2279 2267
Сумарна дебіторська заборгованість 2341 2604
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 17
Власний капітал 3931 5249
Статутний капітал 456 456
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2203 3474
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 692 644
Поточні зобов'язання і забезпечення 3548 2785
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,95800) (0,90628)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

(0,95800) (0,90628)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1372638 1372638
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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» 

КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАфIЯ»

Річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також при-
ватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне 
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних това-
риств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 

2015 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Чер нiвецька обласна друкарня» 
корпоративне пiдприємство ДАК 
«Укрвидав по лiграфiя», 02469698, 
58018, м. Чернiвцi, вул. Головна, 
буд. 200, (03722) 4-06-19

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://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/
prat-chern-vetcka-oblasna-drukarnia

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 ТОВА-
РИСТВО «КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ - 
АДМIНIСТРАТОР ПЕНСIйНИХ 
фОНДIВ «УКРСИБ ЕССЕТ 
МЕНЕДжМЕНТ», 32799200м. Київ , 
Подiльський, 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 
буд.8 044 537 50 74 ,

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

26.04.2016

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

https://ukrsibbank.com/capital-markets/
asset-management-company/

 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 "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"КОЛОННЕйД УКРАЇНА", 
25395057, 04070 м. Київ, вулиця Iллiнська,  8, 
(044) 537-53-90

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

26.04.2016

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

www.colonnade.com.ua

Генеральний директор _____________________ Ярошевич С.В.

РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО СТРАХОВА КОМ-
ПАНIЯ «АРМА», 21265671, вул. Смі-
лянська , буд.10/31, м. Київ, Солом'янський 
район, 03151, Україна, (044)230-70-20

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

26.04.2016р.

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

http://www.arma-ic.com/144
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РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ за 2015 рік емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», 00931767, Україна, Харківська обл., 
61020, м.Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88, (057) 752-28-08. 2.Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: 26.04.2016р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.emm.kh.ua. 4.Найме-
нування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«РЬОДЛЬ АУДИТ», 32761355. 5.Інформація про загальні збори: 23.04.2015 
проведено річні загальні збори. Порядок денний зборів:(перелік питань, 
що виносяться на голосування) 1.Обрання Лічильної комісії зборів. 2.Об-
рання Секретаря зборів. 3.Рiчний звіт Генерального директора Товари-
ства за 2014 рік. 4.Звiт Ревiзiйної комісії щодо фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревiзiйної комісії. 5.Звiт Наглядової ради за 2014 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6.Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 7. Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2014 рік. 8.Розподiл прибутку i збитків 
за результатами діяльності Товариства за 2014 рік. 9.Затвердження зна-
чних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів. 
10.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму 
понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності То-
вариства. 11.Внесення змін до Статуту Товариства. Пропозиції до пере-
ліку питань до порядку денного не надходило. Результати розгляду пи-
тань порядку денного:З 1-го питання - обрано Лічильну комiсiю. З 2-го 
питання - обрано Секретаря зборів. З 3-го питання - прийняти до відома 
звіт Генерального директора. З 4-го питання - затвердили висновки 
Ревiзiйної комісії. З 5-го питання - визнали діяльність Наглядової ради у 
2014 році задовільною. З 6-го питання - визнати діяльність Генерального 
директора Товариства у 2014 році задовільною. З 7-го питання - затвер-
дили річний звіт Товариства за 2014 рік. З 8-го питання - прийнято рішен-

ня щодо розподілу прибутку. Дивіденди не нараховувати та не сплачува-
ти. З 9-го питання - затверджено правочини, укладені Товариством. З 
10-го питання - надано попередню згоду на укладання правочинів. З 11-го 
питання - зміни до Статуту не вносити. 

6.Інформація про дивіденди За звітний період, та за період, що переду-
вав звітному, рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не 
нараховувались.

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

ства (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 79586 73573
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22261 29254
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1638 610
Сумарна дебіторська заборгованість 22675 11506
Грошові кошти та їх еквіваленти 737 1033
Власний капітал 56052 53711
Статутний капітал 45360 45360
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4236 1911
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 23534 19862
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0,026 0,004

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

0,026 0,004

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 90719093 90719093
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 
«ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

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 "ДЗЕРЖИН-
СЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00375929
3. Місцезнаходження 85200, м. Дзержинськ, 

вул. Херсонська, б.28
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(06247) 3-61-38 (06247) 3-61-38

5. Електронна поштова адреса dzxleb@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://www.dzxleb.pat.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повно-
важення дiючого складу Правлiння ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» та 
вiдкликати посадову особу Рибак Iгоря Анатолiйовича з посади Голови 
Правлiння Товариства. 

Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту 
ПрАТ "Дзержинський хлiбокомбiнат". 

Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товари-
ства  - 46.6543 %.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 828580.25 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Членом 
Правлiння Товариства Махову Олену Миколайвну (паспорт: ВА№378282 
виданий Дзержинським МВ УМВС України в Донецькiй областi 12.10.1996р.). 

Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних 
зборiв № 1 вiд 25.04.2016 р. 

Строк призначення посадової особи – 3 роки. 
Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товари-

ства  - 0,0563 %.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

бухгалтер. 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повно-
важення дiючого складу Правлiння ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» та 
вiдкликати посадову особу Галаган Людмилу Якiвну з посади Члена 
Правлiння Товариства. 

Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту 
ПрАТ "Дзержинський хлiбокомбiнат". 

Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товари-
ства  - 0,02815 %.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 500 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повно-
важення дiючого складу Наглядової ради ПрАТ «Дзержинський 
хлiбокомбiнат» та вiдкликати посадову особу Рибак Iнну Iгорiвну з посади 
Голови Наглядової ради Товариства. 

Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту 
ПрАТ "Дзержинський хлiбокомбiнат". 

Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товари-
ства  - 1.03167 %.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 18322.50 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повно-
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важення дiючого складу Наглядової ради ПрАТ «Дзержинський 
хлiбокомбiнат» та вiдкликати посадову особу Мальцеву Нiну Василiвнуу з 
посади Члена Наглядової ради Товариства. 

Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту 
ПрАТ "Дзержинський хлiбокомбiнат". 

Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 
- 0.02815 %.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 500 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повно-
важення дiючого складу Наглядової ради ПрАТ «Дзержинський 
хлiбокомбiнат» та вiдкликати посадову особу Дейнеженко Дмитра Микола-
йовича з посади Члена Наглядової ради Товариства. 

Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту 
ПрАТ "Дзержинський хлiбокомбiнат". 

Часткою у статутному капiталi Товариства посадова особа не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повно-
важення дiючого складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Дзержинський 
хлiбокомбiнат» та вiдкликати з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Черкас Iрину 
Анатолiївну.

Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту 
ПрАТ "Дзержинський хлiбокомбiнат". 

Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 
- 0.02815 %.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 500 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повно-
важення дiючого складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Дзержинський 
хлiбокомбiнат» та вiдкликати з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Махову Оле-
ну Миколаївну.

Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту 
ПрАТ "Дзержинський хлiбокомбiнат". 

Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства  - 
0.05630%

Розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать посадовiй особi - 
1000  грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Головою 
Правлiння Товариства Рибака Iгоря Анатолiйовича (паспорт: ВВ№063472 
виданий Дзержинським МВ УМВС України в Донецькiй областi 01.10.1997р.). 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних 
зборiв № 1 вiд 25.04.2016 р. 

Строк призначення посадової особи – 3 роки. 
Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 

- 46.6543 %.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 828580.25 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

виконуючий обов'язки Голови Правлiння. 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Членом 
Правлiння Товариства Галаган Людмилу Якiвну (паспорт: ВА№332723 ви-
даний Дзержинським МВ УМВС України в Донецькiй областi 23.08.1996р.). 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних 
зборiв № 1 вiд 25.04.2016 р. 

Строк призначення посадової особи – 3 роки. 
Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 

- 0.02815 %.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 500 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

iнженер вiддiлу працi i заробiтної плати 1 категорiї. 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Головою 
Наглядової ради Товариства Рибак Iнну Iгорiвну (паспорт: ВК№340029 ви-
даний Дзержинським МВ УМВС України в Донецькiй областi 16.11.2006р.). 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних 
зборiв № 1 вiд 25.04.2016 р. 

Строк призначення посадової особи – 3 роки. 
Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 

- 1.03167 %.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 18322.50 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Заступник Голови Правлiння по юридичним питанням. 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Членом На-
глядової ради Товариства Мальцеву Нiну Василiвну (паспорт: ВА№331753 
виданий Дзержинським МВ УМВС України в Донецькiй областi 02.07.1996р.). 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних 
зборiв № 1 вiд 25.04.2016 р. 

Строк призначення посадової особи – 3 роки. 
Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 

- 0.02815 %.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 500 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

завiдуюча експедицiєю. 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Членом На-
глядової ради Товариства Остроухову Вiту Вiкторiвну (паспорт: ВА№133522 
виданий Дзержинським МВ УМВС України в Донецькiй областi 13.02.1996р.). 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних 
зборiв № 1 вiд 25.04.2016 р. 

Строк призначення посадової особи – 3 роки. 
Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 

- 1.00 %.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 17760 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

фiзична особа-пiдприємець. 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Головою 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Черкас Iрину Анатолiївну (паспорт: ВА№332184 
виданий Дзержинським МВ УМВС України в Донецькiй областi 23.07.1996р.). 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних 
зборiв № 1 вiд 25.04.2016 р. 

Строк призначення посадової особи – 3 роки. 
Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 

- 0.02815 %.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 500 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

секретар. 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення обрати Членом 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Середу Тетяну Олександрiвну (паспорт: 
ВА№332877 виданий Дзержинським МВ УМВС України в Донецькiй областi 
04.09.1996р.). Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоко-
лу загальних зборiв № 1 вiд 25.04.2016 р. 

Строк призначення посадової особи – 3 роки. 
Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 

- 0.02815 %.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 500 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

формувальник тiста. 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» 

(протокол №1 вiд 25.04.2016 р.) було прийняте рiшення припинити повно-
важення дiючого складу Правлiння ПрАТ «Дзержинський хлiбокомбiнат» та 
вiдкликати посадову особу Малиновську Людмилу Геннадiївну з посади 
Члена Правлiння Товариства. 

Рiшення загальних зборiв про припинення повноваження прийнято у 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту 
ПрАТ "Дзержинський хлiбокомбiнат". 

Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 
- 0,02815 %.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 500 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

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 Рибак Iгор Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 25.04.2016

(дата)
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РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

Публічне акціонерне товариство 
«ОКСІ БАНК», 09306278, Газова,17, 
м.Львів, Галицький, Львiвська 
область, 79019, Україна, 
(032)2323735

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

26.04.2016

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

www.okcibank.com.ua/pro-bank/zvitnist

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

Товаритсво з обмеженою відпові-
дальністю «БДО», 20197074

5.  Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 08.04.2015 
року. Кворум зборів: 76,879% до загальної кількості голосів. Пе-
релік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління 
ПАТ «ОКСІ БАНК» про фінансово-господарську діяльність у 
2014р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостереж-
ної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2014р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновку 
Ревізійної комісії по фінансово-господарській діяльності та ба-
лансу ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Аудиторського ви-
сновку про повноту та достовірність річної звітності ПАТ «ОКСІ 
БАНК» за 2014 рік. 
6. Затвердження фінансових результатів роботи ПАТ «ОКСІ 
БАНК» за 2014р. та розподіл прибутку. 
7. Оцінка роботи Правління, Спостережної ради та Ревізійної ко-
місії.
8. Розгляд питання про основні напрямки роботи ПАТ «ОКСІ 
БАНК» на 2015 рік, розгляд пропозицій Правління та Спостереж-
ної ради.
9. Припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ 
«ОКСІ БАНК».
10. Про зміну кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ОКСІ 
БАНК».
11. Обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ОКСІ 
БАНК».
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ 
БАНК».
13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ 
БАНК».
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надавались.
Результати розгляду питань порядку денного: 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
Обрати секретарем зборів Яремця В. І. 
Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоров-
ський  Ю. Е., Мельникович М. В.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити звіт Правління ПАТ «ОКСІ БАНК» про фінансово - 
господарську діяльність Банку за 2014 рік.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» за 
2014р.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити Висновок Ревізійної комісії по перевірці фінансово-
господарської діяльності банку за 2014 рік.
ПО П»ЯТОМУ ПИТАННЮ:
1. Прийняти до відома Висновок незалежних аудиторів ТОВ 
«БДО» від 02.04.2015р., який підтверджує, що річна фінансова 
звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінан-
совий стан Банку станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові 
результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на вка-
зану дату, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності.
2. Правлінню Банку, врахувати зауваження незалежних аудито-
рів, протягом 2015 року покращити співвідношення активів і 
зобов’язань Банку за строками їх погашення та якість форму-
вання резервів за кредитними ризиками. 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:
1. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2014 
рік.
2. Розподілити прибуток ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2014р., який за-
значений у бухгалтерській звітності, що підготовлена Банком у 
відповідності до вимог українського законодавства в розмірі  
1 409 745,41 грн., наступним чином:
2.1. на формування резервного фонду скерувати 70 487,28 грн. 
(5% прибутку),
2.2. залишити у розпорядженні ПАТ «ОКСІ БАНК» кошти у роз-
мірі 1 339 258,13 грн.н.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:
Роботу Правління, Спостережної ради Банку та Ревізійної комісії 
в 2014 році визнати задовільною.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити основні (стратегічні) напрямки роботи Банку на 2015 
рік.
ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ:
Припинити повноваження наступних членів Спостережної ради 
ПАТ«ОКСІ БАНК»:
Жука Олександра Володимировича,
Баляша Олега Григорійовича,
Малеха Петра Івановича та
Яремця Володимира Івановича (представника ТзОВ «Меркурій-
Україна),
у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ:
Встановити склад Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» в кіль-
кості 5 (п’яти) осіб.
ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
1.Обрати членами Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» стро-
ком на 3 роки:
Жука Олександра Володимировича ,
Баляша Олега Григорійовича,
Яремця Володимира Івановича (представника ТзОВ «Меркурій-
Україна),
Голуба Олександра Миколайовича,
Савран Ірину Юріївну.
2.Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» Жука 
Олександра Володимировича.
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії 
ПАТ «ОКСІ БАНК» Малех Лариси Євсеївни,
Баляш Оксани Миколаївни та
Негоди Оксани Вікторівни (представника ТОВ «Техпромвиро-
би»),
у зв’язку з закінченням строку їх повноважень.
ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
1.Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК» строком 
на 3 роки наступних осіб:
Баляш Оксану Миколаївну,
Негоду Оксану Вікторівну (представника ТОВ «Техпромвиро-
би»),
Ярмолюк Ренату Тадеушівну (представника ТзОВ «Меркурій-
Україна»).
2. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «ОКСІ БАНК» Баляш 
Оксану Миколаївну.

5. Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 
17.02.2015 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ОКСІ БАНК» 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій ПАТ «ОКСІ БАНК», 
затвердження рішення про приватне розміщення акцій та 
проспекту емісії акцій.
4. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб 
банку щодо прийняття рішень, пов’язаних з випуском та 
розміщенням акцій банку.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надава-
лись.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборів: Спостережна рада.
Результати розгляду питань порядку денного: 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
Обрати секретарем зборів Яремцьо В.І. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК»
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Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. 
Е., Мельникович М. В.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
Збільшити статутний капітал ПАТ «ОКСІ БАНК» на 25 000 000,00 
грн. до розміру 145 000 000,00 грн. шляхом приватного розмі-
щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових грошових внесків акціонерів у вигляді грошових 
коштів в національній валюті України.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
Здійснити приватне розміщення акцій ПАТ «ОКСІ БАНК» ви-
ключно серед акціонерів банку, які є акціонерами станом на дату 
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ 
«ОКСІ БАНК», тобто станом на 17.02.2015р.
Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій.
Затвердити Проспект емісії акцій, щодо яких прийнято рішення 
про приватне розміщення. 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:
Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом 
ПАТ «ОКСІ БАНК», якому надаються наступні повноваження 
щодо забезпечення проведення приватного розміщення акцій:
- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено догово-
ри з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення ак-
цій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвер-
дження у встановлені законодавством строки результатів укла-
дення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати 
таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від роз-
міщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має пере-
важне право на придбання розміщуваних акціонерним товари-
ством акцій, про можливість реалізації такого права та опубліку-
вання повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
Призначити Голову Правління Романюка А. В. уповноваженою 
особою ПАТ «ОКСІ БАНК», якій надаються наступні повнова-
ження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято 
рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у ак-
ціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціо-
нерним товариством належних їм акцій.
Уповноважена особа не отримує від акціонерів письмових під-
тверджень про відмову від використання свого переважного пра-
ва на придбання акцій, так як це не передбачено умовами роз-
міщення акцій.

5. Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 
09.06.2015 року. Кворум зборів: 76,879% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК.
3. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК».
4. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну 
раду ПАТ «ОКСІ БАНК».

5. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію 
ПАТ «ОКСІ БАНК».
6. Затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ 
«ОКСІ БАНК».
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою 
та членами Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» та визначен-
ня осіб, уповноважених на підписання договорів з Головою та 
членами Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК».
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надавались.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборів: Спостережна рада.
Результати розгляду питань порядку денного: 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
Обрати секретарем зборів Сохан І.П. 
Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. 
- голова комісії, Лазюк С. В. - член комісії.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити Статут ПАТ «ОКСІ БАНК» в новій редакції. Доручити 
Голові Правління Банку Романюку А. В. підписати цей Статут 
ПАТ «ОКСІ БАНК» та у встановлені законом строки погодити 
його в Національному банку України та зареєструвати в органах 
державної реєстрації.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціо-
нерів ПАТ «ОКСІ БАНК».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду 
ПАТ «ОКСІ БАНК».
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ : 
Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПАТ 
«ОКСІ БАНК».
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ :
Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ «ОКСІ 
БАНК».
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ :
1. Затвердити розмір винагороди для членів Спостережної ради 
ПАТ «ОКСІ БАНК», що працюють в банку на штатних посадах 
членів Спостережної ради відповідно штатного розпису.
2. Затвердити тарифи для розрахунку винагороди членам Спо-
стережної ради за роботи згідно цивільно-правових договорів.
3. Надати Голові Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» та Заст. 
Голови Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» право укладати 
(при необхідності) з членами Спостережної ради відповідні 
цивільно-правові та/або трудові договори з визначенням розміру 
винагороди в сумах, відповідно до штатного розпису та/або та-
рифів, строком до трьох років включно.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 594943 617942
Грошові кошти та їх еквіваленти 103712 183752
Кошти в інших банках 17004 33766
Кредити та заборгованість клієнтів 363286 362750
Усього зобов’язань 439386 487452
Кошти банків 69848 125685
Кошти клієнтів 367566 359743
Усього власного капіталу та частка меншості 155557 130490
Статутний капітал 145000 120000
Чистий прибуток/(збиток) 93 1275
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТОЛИЦЯ-
IНВЕСТ-СЕРВIС» , 34530189 м. Київ - 
01021 - Грушевського, 28/2, н.п. 43 (044) 
499-26-93 (044) 499-26-83

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

http://sis.emitents.net.ua/ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

ТОВ "БДО", 20197074 

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

Емітент не є акціонерним товариством

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТОЛИЦЯ-IНВЕСТ-СЕРВIС»
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Річна інформація 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: Публічне акціонерне товари-
ство «Новокаховський завод плавлених сирів», код за ЄДРПОУ 00447623, 
місцезнаходження: 74989, Херсонська область, м. Таврійськ, вул. Промис-
лова, 2; міжміський код та телефон: (05549) 7-31-66.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі Комісії: Розкриття повного тексту річної інфор-
мації планується здійснити 29.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: Регулярну річну інформацію буде розміщено на сторін-
ці за адресою: http://00447623.smida.gov.ua/. 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 
«Профі-Аудит», код за ЄДРПОУ 30768778. 

5. Інформація про загальні збори. 01.04.2015 р. відбулися чергові за-
гальні збори. Перелiк питань, що розглядалися: 1.Обрання голови та секре-
таря, членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв. Затвердження порядку про-
ведення загальних зборiв (регламенту зборiв). 2.Розгляд звiту Правлiння 
про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк та прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3.Розгляд звiту Наглядової ради 
товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
4.Розгляд звiту головного бухгалтера про виконання податкової та платiжної 
дисциплiни, про вiдчуження рухомого та нерухомого майна товариства у 
2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Розгляд 
звiту та висновкiв Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товари-
ства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвер-
дження висновкiв Ревiзора. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу това-
риства за 2014 рiк. 7.Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв за 2014 рiк. 
8.Припинення повноважень Правлiння товариства. Обрання Правлiння то-
вариства. 9.Припинення повноважень Ревiзора товариства. Обрання 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) товариства. 10.Припинення повноважень На-
глядової ради товариства. Обрання Наглядової ради товариства, затвер-
дження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), 
що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради. 11.Прийняття рiшення про 
збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом приват-
ного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за раху-
нок додаткових внескiв. 12.Прийняття рiшення про приватне розмiщення 
акцiй. Затвердження умов приватного розмiщення акцiй. 13.Визначення 
уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо: 
залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї 
акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо 
на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та 
акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затверджен-
ня результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про ре-
зультати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi 
незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укла-
дення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового 
повiдомлення кожного акцiонера, який має переважене право на придбан-
ня розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї 
такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкова-
ному органi. 14.Визначення уповноважених осiб товариства, яким нада-
ються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї 
акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 

прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укла-
дення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у 
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу товариством 
належних їм акцiй. 15.Визначення основних напрямкiв дiяльностi товари-
ства на 2015 рiк. 16.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної господарської 
дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного по-
давались членами правлiння, паглядової ради, ревiзором товариства, а 
також акцiонерами товариства. Результати розгляду питань порядку ден-
ного: вирішені організаційні питання; затверджені звіти правління, наглядо-
вої ради, головного бухгалтера, ревізора, річний звіт, баланс товариства за 
2014 рік; прийнято рiшення не виплачувати дивіденди; переобрано прав-
ління; залишені повноваження чинного ревізора та чинного складу нагля-
дової ради; рішення про збільшення статутного капіталу, та рішення, які 
визначають порядок збільшення статутного капіталу не прийняті; визначені 
основні напрямки діяльності на 2015 рік, попередньо схвалені значні пра-
вочини. 10.12.2015 р., за ініціативою наглядової ради відбулися позачерго-
ві загальні збори. Перелiк питань, що розглядалися: 1.Обрання голови та 
секретаря, членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв. Затвер-
дження порядку проведення позачергових загальних зборiв (регламенту 
зборiв). 2.Обрання члену правлiння товариства. 3.Внесення змiн до стату-
ту та внутрiшнiх положень товариства. Пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного подавались членами правлiння та наглядової ради товари-
ства. Результати розгляду питань порядку денного: вирішені організаційні 
питання, обрано члена правління, затверджені зміни до статуту та внутріш-
ніх положень товариства. 

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

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

ства (тис. грн.) 

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 66339 68176
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9791 7153
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 45354  46957
Сумарна дебіторська заборгованість 10713 13324
Грошові кошти та їх еквіваленти 215 464
Власний капітал 43934 42440
Статутний капітал 45167 45167
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1233) (2727)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення ---  ----
Поточні зобов'язання і забезпечення 22405 25736
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,00838  (0,016985)

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

0,00838  (0,016985)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 178273280 178273280
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 

 ----  ----

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Найменування посади:
Голова правління _____________ Тищенко Віталій Іванович 
26.04.2016 р. М. П. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИй ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ»

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 124132 145659
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

0 0

Довгострокові фінансові інвестиції 19526 19526
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 76457 102057
Грошові кошти та їх еквіваленти 280 144
Власний капітал -52804 -74770
Статутний капітал 69750 69750
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-112224 -134190

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

127470 52471

Поточні зобов'язання і забезпечення 49466 167958
Чистий прибуток (збиток) 21966 -72868
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕЛЕКТРОМОТОР»
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне 
товариство "Електромотор", 
05757966,Полтавська обл. 
36008, м.Полтава, вул. 
Фрунзе,155 (0532)633246,

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

25.04.2016р.

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

www.elmotor.com.ua

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

Аудиторсько-консалтингова 
фiрма "Грантьє" у виглядi 
ТОВ, 21026423 

5. Інформація про загальні збори .Чергові загальні збори вiдбулися 
08.04.2015р. Порядок денний :1. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт 
правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2014роцi та основнi напрямки дiяльностi на 2015рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї Това-
риства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Затвердження 
рiчного звiту та порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2014р.6. Про 
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством 
на протязi одного року з дати прийняття рiшення .Пропозиції до переліку пи-
тань порядку денного не надходили. З усіх питань порядку денного проведено 
голосування та прийнято відповідні рішення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
звітному періодів рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 35293 29945
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5298 5495
Довгострокові фінансові інвестиції 2652 2594
Запаси 10017 11797
Сумарна дебіторська заборгованість 16138 8621
Грошові кошти та їх еквіваленти 282 1275
Власний капітал 26258 21320
Статутний капітал 7500 7500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4121 217
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 9035 8625
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.54659 -0.26350
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.54659 -0.26350

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7142400 7142400
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  В.М.Юренков

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

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-

ня цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому 
виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ЮНIВЕС», 
32638319, (044)2068430

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

26.04.2016 

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

www.unives.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (від-
крите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Шпанiв агроцукор", 31620321, 
вул. Про мислова, 2, с. Великий 
Оле син, Рiвненський, Рiвненська 
область, 35302, Україна, 
0-362277266

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

26.04.2016

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

вiдсутня

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇН-

СЬКА фІНАНСОВА МЕРЕжА»
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 
«УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА», 
34295209, вул. Північно-Сирець ка, 1-3,  
м. Київ,04136,Україна, 044-596-63-30

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

27.04.2016

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

www.ufn.com.ua/richnyy_zvit.html

Голова Правління  Аушев А.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗІМОНТ» 

Річна інформація емітента за 2015рік
1. Загальні відомості емітента- Приватне Акцiонерне Товариство 

«Зiмонт. Орг-правова форма- Приватне акціонерне товариство. Міс-
цезнаходження 01103,м. Київ,вул. Кiквiдзе буд.1/2. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ- 19477319. тел. 044 2236701 ; свідоцтво держ. реєстра-
ції А01 №770487 від 25.09.1995, додатково розкриття інформації 
Zimontpat.prom.ua 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

Період звітний попередній(тис.грн)
Усього активів 0 0
Основні засоби (за зал. вартістю) 23,9 23,9
Статутний капітал 41,61 41,61
Нерозподілений приб-к (непок збиток) (80,1) (80,1)
Поточні зобов'язання 57,6 57,6
Середньорічна к-ть прост.акц (шт.) 41610 41610
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та 

його засновників - Зубович М. П.- Голова.Правління; Зубович І.А - Голова 
наглядової ради; Зубович А.М.-Член Правлiння; ревізійна комісія - обо-
вязки покладено на загальні збори , протокол з. зборів №1/2015 від 
29.04.2015 ; Лiчильна комiсiя - Хуторна С. Г. 4. Інформація про цінні па-
пери емітента - Випуск 23.09.2010р, номер свідоцтва- 434/10/1/10, –ТУК 
та області ДКЦПФР, код цін.папера – UA4000094833, тип цін.папера – 
Акції Іменні прості, форма існування - Бездокументарна, ном. вартістю 
10 грн,4161 шт; 5. Інформація про особу, яка веде облік прав власності 
на цінні папери емітента у депозитарній системі України - 
ВАТ«Національний депозитарій України»,ВАТ «НДУ, Договір №Е-1997 
від 09 листопада 2010 6. Інформація про загальні збори-Чергові Заг. 
збори акціонерів 29.04.2015 7. Інформація про дивіденди-дивiденди не 
нараховувались 8. Інформація щодо аудиторського висновку-Фінансово-
господарська діяльність ПАТ «ЗІМОНТ» згідно рішення Зборів від 
29.04.2015 П.2 у 2015 році не проводилась. 9. Інформація щодо дати 
розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення- у базі даних Комісії 
НКЦПФР 27.04.2015 році. Друковане №59 від 27.03.2015 «Відомості 
НКЦПФР» 10. Підпис -Директор    Зубович I.А.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №81, 27 квітня 2016 р. 
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1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування 

емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИй ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ »

1.2 Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента

01349897

1.3 Місцезнаходження 
емітента

67700, УКРАЇНА, Одеська область, 
м. Білгород-Дністровський, вул. 
Ізмаїльська, 115

1.4 Міський код, телефон та 
факс емітента

Тел.: (04849) 31-137, факс: (04849) 
31-137

1.5 Електронна поштова 
адреса емітента

info@bdnestr-zavod-zbv.pat.ua

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

http://www.stockmarket.gov.ua 25.04.2016 р. 

1.7 Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб 

2. Текст повідомлення
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про 

зміну складу посадових осіб – Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗА-
ЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»;

Дата прийняття рішення – 25.04.2016 р. 
Зміст рішення: Припинення повноважень посадових осіб Товариства; 

обрання посадових осіб Товариства.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 

ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення, 
у зв’язку із завершенням терміну дії повноважень посадової особи припи-
нити повноваження Голови Наглядової Ради Васьковця Володимира Ми-
хайловича (паспорт КК 493531, виданий Білгород-Дністровським МВ 
УВМВС України в Одеській області 17.05.2002 р., ідентифікаційний код фі-
зичної особи 1805801771). Посадова особа не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебував на зазначеній посаді – 
з 15.02.2008 року по 25.04.2016 року. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення 
обрати на другий термін на посаду Голови Наглядової Ради Васьковця Во-
лодимира Михайловича (паспорт КК 493531, виданий Білгород-
Дністровським МВ УВМВС України в Одеській області 17.05.2002 р., іденти-
фікаційний код фізичної особи 1805801771). Посадова особа не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ПП «Віст».

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення, 
у зв’язку із завершенням терміну дії повноважень посадової особи припи-
нити повноваження Члена Наглядової Ради Нікітченко Наталі Федорівни 
(паспорт КМ 307444, виданий Білгород-Дністровським МВ УВМВС України 
в Одеській області 14.03.2005 р, ідентифікаційний код фізичної особи 
2221616807). Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента у розмірі 18,49 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебував на зазначеній посаді – 
з 15.02.2008 року по 25.04.2016 року. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення 
обрати на другий термін на посаду Члена Наглядової Ради Нікітченко На-
талю Федорівну (паспорт КМ 307444, виданий Білгород-Дністровським МВ 
УВМВС України в Одеській області 14.03.2005 р., ідентифікаційний код фі-
зичної особи 2221616807). Посадова особа володіє часткою в статутному 
капіталі емітента у розмірі 18,49 %. Не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: приватний підприємець.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення, 
у зв’язку із завершенням терміну дії повноважень посадової особи припи-
нити повноваження Члена Наглядової Ради Чабана Олега Федоровича 
(паспорт КК 687150, виданий Білгород-Дністровським МВ УВМВС України в 
Одеській області 25.11.2002 р., ідентифікаційний код фізичної особи 
1802484321). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Cтрок, протягом якого перебував на зазначеній посаді – з 15.02.2008 року 
по 25.04.2016 року. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення 
обрати на другий термін на посаду Члена Наглядової Ради Чабана Олега 
Федоровича (паспорт КК 687150, виданий Білгород-Дністровським МВ 
УВМВС України в Одеській області 25.11.2002 р., ідентифікаційний код фі-
зичної особи 1802484321). Посадова особа не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: ПП «Рута», майстер. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення, 
у зв’язку із завершенням терміну дії повноважень посадової особи припи-
нити повноваження Голови Правління Нікітченка Євгена Миколайовича 
(паспорт КЕ 776977, виданий Білгород-Дністровським МВ УВМВС України в 
Одеській області 22.10.1997 р., ідентифікаційний код фізичної особи 
1942801379). Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента у розмірі 65,58 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебував на зазначеній посаді – 
з 15.02.2008 року по 25.04.2016 року. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення 
обрати на другий термін на посаду Голови Правління Нікітченка Євгена 
Миколайовича (паспорт КЕ 776977, виданий Білгород-Дністровським МВ 
УВМВС України в Одеській області 22.10.1997 р., ідентифікаційний код фі-
зичної особи 1942801379). Посадова особа володіє часткою в статутному 
капіталі емітента у розмірі 65,58 %. Не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ 
«БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ». 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення, 
у зв’язку із завершенням терміну дії повноважень посадової особи припи-
нити повноваження Члена Правління Мераджи Федiр Васильович (паспорт 
КК № 259339, виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одесь-
кій області 22.03.1999 р.). Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Cтрок, протягом якого перебував на зазначеній посаді – з 
15.02.2008 року по 25.04.2016 року. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення, 
у зв’язку із завершенням терміну дії повноважень посадової особи припи-
нити повноваження Члена Правління Смарж Роман Михайлович (паспорт 
КК № 438639, виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одесь-
кій області 24.03.2000р.). Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Cтрок, протягом якого перебував на зазначеній посаді – з 
15.02.2008 року по 25.04.2016 року

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення, 
у зв’язку із завершенням терміну дії повноважень посадової особи припи-
нити повноваження Члена Правління Солодяніков Олександр Петрович 
(паспорт КК № 590822, виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України 
в Одеській області 22.02.2001). Посадова особа не володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Cтрок, протягом якого перебував на зазначеній посаді – 
з 15.02.2008 року по 25.04.2016 року

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення 
обрати на посаду Члена Правління Костащук Ганну Михайлівну (паспорт 
КЕ 552613, виданий Білгород-Дністровським МВ УВМВС України в Одесь-
кій області 13.02.1997 р., ідентифікаційний код фізичної особи 1911428927). 
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особу обрано 
строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: не обіймала (пенсіонер).

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення 
обрати на посаду Члена Правління Радзієвського Вячеслава Георгійовича 
(паспорт КЕ 974054, виданий Білгород-Дністровським МВ УВМВС України в 
Одеській області 26.02.1999 р., ідентифікаційний код фізичної особи 
2725219015). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Особу обрано строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: приватний підприємець.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішен-
ня, у зв’язку із завершенням терміну дії повноважень посадової особи 
припинити повноваження Ревізора Михайлюк Галини Олексіївни (паспорт 

Повідомлення про виникнення особливої інформації у зв’язку із зміною складу посадових осіб емітента
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КК 493532, виданий Білгород-Дністровським МВ УВМВС України в Одесь-
кій області 17.05.2002 р., ідентифікаційний код фізичної особи 2202002247). 
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Cтрок, про-
тягом якого перебував на зазначеній посаді – з 15.02.2008 року по 
25.04.2016 року. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» від 25.04.2016 р. прийнято рішення 
обрати на другий термін на посаду Ревізора Михайлюк Галину Олексіївну 
(паспорт КК 493532, виданий Білгород-Дністровським МВ УВМВС України в 

Одеській області 17.05.2002 р., ідентифікаційний код фізичної особи 
2202002247). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Особу обрано строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Бухгалтер ПП «Віст».

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства: Голова Правління – Нікітченко Євген Миколайович.

Голова Правління  Нікітченко Євген Миколайович 
М.П.

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

емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Спецмеблi»;2. Код за ЄДРПОУ: 00273910;3. Місцезнаходження:04080, 
м.  Київ, вул. Новокостянтинiвська, буд. 1;4. Міжміський код, телефон та 
факс: (044)4170402; (044)4170402 ;5. Електронна поштова адреса: 
00273910@privateinvest.com.ua;6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
http://smebel.informs.net.ua/;7. Вид особливої інформації: Зміна складу по-
садових осіб емітента

II. Текст повідомлення
- достроково припинено повноваження голови Наглядової ради Левиць-

кого Валентина Вiкторовича (паспорт СН №219903 виданий Харкiвським 
РУГУ МВС України в м. Києвi 16.07.1996р.) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв товариства (протокол №5 вiд 25.04.2016р.) Особа володiє часткою в 
статутному капiталi товариства 5,7467%. Особа обiймала дану посаду з 
14.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- достроково припинено повноваження члена Наглядової ради 
Карпiнської Наталiї Семенiвни (паспорт СН №788421, виданий Мiнським 
РУГУ МВС України в м. Києвi, 21.04.1998р.) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв товариства (протокол №5 вiд 25.04.2016р.). Особа володiє часткою 
в статутному капiталi товариства 0,0008%. Особа обiймала дану посаду з 
14.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Вере-
щинського Сергiя Григоровича (паспорт СН №004638 виданий Жовтневим 
РУГУ МВС України в м. Києвi 21.12.1999р.) на пiдставi рiшення загальних 
зборiв товариства (протокол №5 вiд 25.04.2016р.). Особа володiє часткою 
в статутному капiталi товариства 0,0008%. Особа обiймала дану посаду з 
14.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Мирон-
чука Юрiя Вiкторовича (паспорт ВМ №190644 виданий Корольовським РВУ 
МВС України в Житомирськiй областi 28.10.2000р.) на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв товариства (протокол №5 вiд 25.04.2016р.). Особа акцiями 
товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 14.04.2014р. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

- достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Окон-
чука Володимира Iвановича (паспорт СН №440533 виданий 
Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi 13.02.1997р.) на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол №5 вiд 25.04.2016р.). 
Особа акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 
14.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- достроково припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Яковен-
ко Анни Василiвни (паспорт СМ №706555 виданий Миронiвським РВГУ 
МВС України в Київськiй областi 24.05.2005р.) на пiдставi рiшення загаль-
них зборiв товариства (протокол №5 вiд 25.04.2016р.). Особа акцiями това-
риства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 14.04.2014р. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Слинько 
Валентини Йосипiвни (паспорт СО №286395 виданий Подiльським РУГУ 
МВС України в м. Києвi 21.12.1999р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
товариства (протокол №5 вiд 25.04.2016р.). Особа володiє часткою в ста-
тутному капiталi товариства 0,0008%. Особа обiймала дану посаду з 
14.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Нечипо-
ренко Тамари Олександрiвни (паспорт СО №220876 виданий Мiнським 
РУГУ МВС України в м. Києвi 07.09.1999р.) на пiдставi рiшення загальних 

зборiв товариства (протокол №5 вiд 25.04.2016р.). Особа володiє часткою 
в статутному капiталi товариства 0,0573%. Особа обiймала дану посаду з 
14.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- обрано на посаду члена та голови Наглядової ради Левицького Вален-
тина Вiкторовича (паспорт СН №219903 виданий Харкiвським РУГУ МВС 
України в м. Києвi 16.07.1996 р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв това-
риства (протокол №5 вiд 25.04.2016р.) та рiшення Наглядової ради (про-
токол б/н вiд 25.04.2016р.). Особа володiє часткою в статутному капiталi 
товариства 5,7467%. Особу обрано на 3 роки. До обрання займала посади: 
директора з виробництва, менеджера з iнвестицiй, головного спецiалiста, 
фiнансового директора, заступника директора з фiнансiв, голови наглядо-
вої ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Карпiнську Наталiю 
Семенiвну (паспорт СН №788421, виданий Мiнським РУГУ МВС України в 
м. Києвi, 21.04.1998р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства 
(протокол №5 вiд 25.04.2016р.). Особа володiє часткою в статутному 
капiталi товариства 0,0008%. Особу обрано на 3 роки. До обрання займала 
посади: iнспектора по кадрам, старшого iнспектора вiддiлу кадрiв, началь-
ника вiддiлу кадрiв, директора з виробництва, менеджера з iнвестицiй, го-
ловного спецiалiста, фiнансового директора, заступника директора з 
фiнансiв, члена наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Верещинського Сергiя 
Григоровича (паспорт СН №004638 виданий Жовтневим РУГУ МВС 
України в м. Києвi 21.12.1999р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
товариства (протокол №5 вiд 25.04.2016р.). Особа володiє часткою в 
статутному капiталi товариства 0,0008%. Особу обрано на 3 роки. До 
обрання займала посади: юрисконсульта, головного юрисконсульта - 
начальника служби безпеки, керiвника з загальних питань, безпеки та 
персоналу - головного юрисконсульта, члена наглядової ради. Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

- обрано на посаду голови Ревiзiйної комiсiї Котляревську Iрину Iванiвну 
(паспорт СО №721899 виданий Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi, 
15.11.2001р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол 
№5 вiд 25.04.2016р.) та на пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол б/н 
вiд 25.04.2016р.). Особа акцiями товариства не володiє. Особу обрано на 3 
роки. До обрання займала посади: головного економiста, керiвника з 
фiнансово-економiчних питань. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Нечипоренко Тамару 
Олександрiвну (паспорт СО №220876 виданий Мiнським РУГУ МВС Украї-
ни в м. Києвi 07.09.1999р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства 
(протокол №5 вiд 25.04.2016р.). Особа володiє часткою в статутному 
капiталi товариства 0,0573%. Особу обрано на 3 роки. До обрання займала 
посади: штукатура, машинiста лiнiї розливу, контролера, сушильника 
пиломатерiалiв, оператора сушильних установок, в.о. старшого майстра, 
члена ревiзiйної комiсiї. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Петрусь Наталiю Леонiдiвну 
(паспорт МЕ №399705 виданий Деснянським РУГУ МВС України в м.Києвi, 
31.08.2004р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол 
№5 вiд 25.04.2016р.). Особа акцiями товариства не володiє. Особу обрано 
на 3 роки. До обрання займала посади: економiста, економiста-бухгалтера, 
заступника головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади Генеральний директор Ле-
вицький Вiктор йосипович 25.04.2016

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦМЕБЛI»

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "БУДIВЕЛЬНО-МОН-
ТАжНЕ УПРАВЛIННЯ "ЛЬ ВIВ-
ГАЗИфIКАЦIЯ", 03331298Львівська , 
Шевченкiвський, 79039, м.Львiв, Єрошенка, 
22 032 233 35 50,

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

26.04.2016

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

vatbmulg.ucoz.ua

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

ТзОВ АФ «Контракти-Аудит» , 20845165 
ТзОВ АФ «Контракти-Аудит» , 20845165

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

27.07.2015 , позачергові 
Порядок денний
1. Прийняття рiшення про вчинення 
значних правочинiв, а саме про 
вiдчуження таких об’єктiв нерухомостi: 
2.  Про приведення у вiдповiднiсть 
правовстановлюючої документацiї на 
земельну дiлянку. 
3.Про викуп Товариством власних акцiй. 

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого 

підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 639,6 251,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1,0 212,9
Довгострокові фінансові інвестиції 276,8 0
Виробничі запаси 0,8 0,8
Сумарна дебіторська заборгованість 34,4 34,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 8,8 1,6
Власний капітал 526,0 -46,7
Статутний капітал 362,8 362,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -276,3 -849,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 113,6 297,7
Чистий прибуток (збиток) 572,7 -67,9

Директор  Ільчишин Т.Я.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «РЕНІйСЬКИй ЕЛЕВАТОР»

«27» травня 2016 року о 07 г. 30 хв. за адресою: Україна, Одеська 
область, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 Червня, буд. 278 
(другий поверх адміністративної будівлі, кабінет директора № бн), відбу-
дуться чергові Загальні збори Учасників ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Реєстрація учасників відбудеться «27» травня 2016 року з 07 г. 10 хв. 
до 07 г. 25 хв. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку (ре-

гламенту) про ведення Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Вибори голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт директора Товариства про фінансовий стан, господарську ді-

яльність Товариства в 2015р., та про визначення основних напрямків ді-
яльності Товариства у 2016 р.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2015 р.
5. Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2015р. та зат-

вердження висновків Ревізора.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів управління, 

та контролю Товариства, затвердження річного звіту та балансу Товариства.
7. Про розподіл прибутку отриманого Товариством у 2015 р.
8. Про вихід (виключення) деяких учасників Товариства зі складу учас-

ників Товариства та порядок придбання належних їм на праві власності 
часток у статутному капіталі Товариства потенційними покупцями - інши-
ми учасниками Товариства.

9. Про перерозподіл часток учасників у Статутному капіталі Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його в 

новій редакції, та визначення уповноважених осіб для підписання та дер-
жавної реєстрації Статуту Товариства.

Для участі в чергових Загальних зборах учасників ТДВ «РЕНІЙСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР» учасникам необхідно мати при собі :

− документ, що засвідчує особу учасника чи його представника;
− довіреність на право участі в Загальних зборах учасників (для пред-

ставників юридичних та фізичних осіб), оформлену згідно чинного законо-
давства України.

Ознайомитись з проектами документів та рішень можливо за адресою: 
68800, Україна, Одеська область, Ренійський район, місто Рені, вулиця 28 
Червня, буд. 278, щоденно, крім суботи, неділі, святкових та неробочих 
днів з 10.00 до 17.00 годин за попередньої домовленості.

Директор
ТДВ «РЕНІйСЬКИй ЕЛЕВАТОР»  Колійчук Сергій Петрович

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

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ПАРIТЕТ-
IНВЕСТ" , 34529278 м. Київ — 
01133 — Мечникова 8, к.22 
0444992683

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

http://paritet-invest.emitents.net.ua/
ua/

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

ТОВ "БДО", 20197074 

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 196384 218031
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 15
Довгострокові фінансові інвестиції 4821 4821
Запаси 11 11
Сумарна дебіторська заборгованість 36604 52336
Грошові кошти та їх еквіваленти 447 2066
Власний капітал 7683 13931
Статутний капітал 231792 231792
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -73109 -66861
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 123909 120255
Поточні зобов'язання і забезпечення 64792 83845
Чистий прибуток (збиток) -6248 -30211

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
“ПАРIТЕТ-IНВЕСТ” 
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ПрАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
УПРАВЛІННЯ № 17»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01413891
1.3. Місцезнаходження емітента: 39610, Полт. обл., м. Кременчук, 

проїзд Галузевий, 22 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05366) 4-23-06
1.5. Електронна поштова адреса: ksu-17@link-kremen.net
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: ksu-17.prat.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну у складі посадо-

вих осіб емітента
2. Текст повідомлення

2.1.Зміни відбулись за рішенням Загальних Зборів акціонерів від 
20.04.2016р. (протокол № 4 від 20.04.2016р.), в зв'язку з переобранням 
органів управління товариства. 

Припинено повноваження: Голова правління Давидов Валерій Леоні-
дович (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. 
капіталі - 10,574910%. На посаді перебував з 17.04.2013р. Голова наглядо-
вої ради Давидов Леонід Аршахович (фіз. особа не надала згоди на роз-
криття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 16,375370%. На посаді з 
17.04.2013р. Член наглядової ради Кушніренко Віталій Павлович (фіз. 
особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 
11,703410%. На посаді з 17.04.2013р. Член наглядової ради - секретар 
наглядової ради Давидова Наталя Володимирівна (фіз. особа не надала 
згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 8,209330%. На по-
саді з 17.04.2013р. Голова ревізійної комісії Мокра Тетяна Вікторівна (фіз. 
особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 
0,228480%. На посаді з 17.04.2013р. Член ревізійної комісії Прихода Сергій 
Євгенович (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у 
стат. капіталі - 0,228480%. На посаді з 17.04.2013р. Член ревізійної комісії 
Лазоренко Валерій Миколайович (фіз. особа не надала згоди на розкриття 
пасп. даних), частка у стат. капіталі - 0,545530%. На посаді з 17.04.2013р. 
Обрано: Голова правління Давидов Валерій Леонідович (фіз. особа не на-
дала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 10,574910%. 
Переобраний строком на 3 роки. Обіймав посади: голова правління 
ПрАТ КСУ - 17. Голова наглядової ради Давидов Леонід Аршахович (фіз. 
особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 
16,375370%. Переобраний строком на 3 роки. Обіймав посади: голова на-
глядової ради ПрАТ КСУ - 17. Член наглядової ради Кушніренко Віталій 
Павлович (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у 
стат. капіталі - 11,703410%. Переобраний строком на 3 роки. Обіймав по-
сади: член наглядової ради ПрАТ КСУ - 17. Член наглядової ради - секре-
тар наглядової ради Давидова Наталя Володимирівна (фіз. особа не на-
дала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 8,209330%. 
Переобрана строком на 3 роки. Обіймала посади: бухгалтер, член наглядо-
вої ради - секретар наглядової ради ПрАТ КСУ - 17. Голова ревізійної комісії 

Мокра Тетяна Вікторівна (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. 
даних), частка у стат. капіталі - 0,228480%. Переобраний строком на  
3 роки. Обіймала посади: бухгалтер, голова ревізійної комісії ПрАТ КСУ - 17. 
Член ревізійної комісії Прихода Сергій Євгенович (фіз. особа не надала 
згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 0,228480%. Пере-
обраний строком на 3 роки. Обіймав посади: інженер з охорони праці 
ПрАТ КСУ - 17, член ревізійної комісії ПрАТ КСУ - 17. Член ревізійної комісії 
Лазоренко Валерій Миколайович (фіз. особа не надала згоди на розкриття 
пасп. даних), частка у стат. капіталі - 0,545530%. Переобраний строком на 
3 роки. Обіймав посади: головний механік ПрАТ КСУ - 17, член ревізійної 
комісії ПрАТ КСУ - 17.

2.2.Зміни відбулись за рішенням Наглядової ради від 21.04.2016р. (про-
токол № 5 від 21.04.2016р.), в зв'язку з переобранням членів правління 
товариства. 

Припинено повноваження: Заступник голови правління з матеріально-
технічного постачання та соціальним питанням Давидов Владислав Лео-
нідович (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. 
капіталі - 9,999600%. На посаді з 18.04.2013р. Заступник голови правління 
з виробничих питань Звірянський Віктор Франкович (фіз. особа не надала 
згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 4,784200%. На по-
саді з 18.04.2013р. Член правління - головний бухгалтер Совайло Тетяна 
Володимирівна (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), част-
ка у стат. капіталі - 0%. На посаді члена правління з 27.04.2015р.

Член правління - секретар правління Ільєвська Олена Михайлівна (фіз. 
особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 
0%. На посаді з з 02.06.2014р. Призначено: Заступник голови правління з 
матеріально-технічного постачання та соціальним питанням Давидов 
Владислав Леонідович (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. да-
них), частка у стат. капіталі - 9,999600%. Призначений строком на 3 роки. 
Посада: заступник голови правління з матеріально-технічного постачання 
та соціальним питанням ПрАТ КСУ -17. Заступник голови правління з ви-
робничих питань Звірянський Віктор Франкович (фіз. особа не надала 
згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 4,784200%. При-
значений на 1 рік. Посада: заступник голови правління з виробничих пи-
тань ПрАТ КСУ - 17. Член правління  - головний бухгалтер Совайло Тетя-
на Володимирівна (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), 
частка у стат. капіталі - 0%. Призначена строком на 3 роки. Посада: голо-
вний бухгалтер ПрАТ КСУ-17, член правління ПрАТ КСУ - 17. Член правлін-
ня - секретар правління Ільєвська Олена Михайлівна (фіз. особа не нада-
ла згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 0%. Призначена 
строком на 3 роки. Посада: заступник головного бухгалтера, член правлін-
ня - секретар правління ПрАТ КСУ - 17. Вище зазначені посадові особи 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

Голова правління  Давидов В.Л.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому видані)

I. Загальні відомості.
1. Найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНКОРД 

IНК.»;2. Код ЄДРПОУ: 38824174;3. Місцезнаходження: 04116, м. Київ, 
вул. Старокиївська, буд. 10. Міжміський код, телефон та факс: (044) 337-45-69; 
5. Електронна адреса: konkord@emitent.net.ua;6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет: http://concord.pat.ua/;7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

IІ. Текст повідомлення
1. На підставі Рішення № 1 одноосібного Акціонера ПАТ «КОНКОРД 

IНК.» (далi — Товариство) від 22.04.2016 р., прийнято рiшення про достро-
кове припинення повноважень посадових осіб Членів Наглядової Ради То-
вариства: 1) Ходаковського Iгоря Вiталiйовича, з 25.04.2016 року згiдно 
власної заяви за власним бажанням, що надiйшла за 2 (два) тижнi до Това-
риства до дати припинення повноважень Члена Наглядової Ради Товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зго-
ди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi — з вересня 2015 року; 2) Бойко Наталiю Петрiвну, з 
25.04.2016 року згiдно власної заяви за власним бажанням, що надiйшла за 
2 (два) тижнi до Товариства до дати припинення повноважень Члена На-
глядової Ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi — з вересня 2015 року; 3) Хартиянц 
Олену Борисiвну, з 25.04.2016 року згiдно власної заяви за власним бажан-

ням, що надiйшла за 2 (два) тижнi до Товариства до дати припинення по-
вноважень Члена Наглядової Ради Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi  — з вересня 
2015 року.

2. На підставі Рішення № 1 одноосібного Акціонера ПАТ «КОНКОРД 
IНК.» (далi — Товариство) від 22.04.2016 р., прийнято рiшення про припи-
нення повноважень Голови Правління Товариства Сімчик Богдана Іванови-
ча, з 25.04.2016 р., згідно власної заяви за власним бажанням, що надійшла 
за 2 (два) тижні до Товариства до дати припинення повноважень Голови 
Правління Товариства. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з березня 2015 року.

3. На підставі Рішення № 1 одноосібного Акціонера ПАТ «КОНКОРД 
IНК.» (далi — Товариство) від 22.04.2016 р., прийнято рiшення про достро-
кове припинення повноважень Членів Правління Товариства: Тарасова 
Максима Сергійовича, з 25.04.2016 р., згідно власної заяви за власним ба-
жанням, що надійшла за 2 (два) тижні до Товариства до дати припинення 
повноважень Члена Правління Товариства. Згоди фізичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Часткою у статутному капіталі Товариства не во-
лодіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з березня 
2015  року; Валятицької Любові Леонідівни, з 25.04.2016 р., згідно власної 
заяви за власним бажанням, що надійшла за 2 (два) тижні до Товариства до 
дати припинення повноважень Члена Правління Товариства. Згоди фізич-
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ної особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Часткою у статутному капіталі 
Товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з березня 2015 року.

4. На підставі Рішення № 1 одноосібного Акціонера Товариства від 
22.04.2016 р., обрано Кузьменко Владислав Олександрович на посаду Ди-
ректора Товариства з 26.04.2016 р., строком на 3 (три) роки. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Часткою у статутному капіталі Това-
риства не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: приватний підприємець.

5. На підставі Рішення № 1 одноосібного Акціонера Товариства від 
22.04.2016 р., обрано Членів Наглядової ради Товариства з 26.04.2016 р. 
строком на 3 (три) роки: 1) Лесика Павла Вікторовича. Згоди фізичної особи 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Часткою у статутному капіталі Товариства 
не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
директор ТОВ «Абріс»; 2) Паращук Наталію Юріївну. Згоди фізичної особи 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Часткою у статутному капіталі Товариства 

не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
н/п, з 15.09.2015 року — генеральний директор ПАТ «Білоцерківський агро-
хімцентр»; 3) Нонко Ігора Володимировича. Згоди фізичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Часткою у статутному капіталі Товариства не во-
лодіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: дирек-
тор ТОВ «Інтернал Солюшенс 2010», з 14.05.2015 року директор ТОВ «КУА 
«Лемако ессет менеджмент».

6. На підставі Рішення № 1 одноосібного Акціонера Товариства від 
22.04.2016 р., обрано Грязнова Ігора Володимировича на посаду Члена Ре-
візійної комісії (ревізора) Товариства з 26.04.2016 р., строком на 3 (три) 
роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою у 
статутному капіталі Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: приватний підприємець, з 16.07.2015 року ди-
ректор ПАТ «Кінгс Айс».

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Голова Правління  Сімчик Б.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Річна інформація емітента за 2015р.
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573, 53201, 
місто Нікополь, Дніпропетровська область, 
проспект Трубників, будинок 56, 
тел. (0566) 69-10-45, факс (0566) 63-82-51

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

26.04.2016р.

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

http://www.enr.dp.ua/investoram.html

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 
ТОВАРИСТВО
«БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ», 
код за ЄДРПОУ 21704113, 
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 загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

25.04.2016 р.

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

21704113.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М-СЕРВІС»
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 
«М-СЕРВІС», 33104103, 01133  
м. Київ, бул. Лесі Українки, б. 26, 
(044) 285-43-47.

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

25.04.2016

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

33104103.smida.gov.ua

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

Директор  Прокопенко К.М. 
25.04.2016р

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШПАНIВАГРОЦУКОР»

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

Приватне акцiонерне товариство "Шпанiв-
агроцукор", 31620321, вул. Промислова, 2, 
с.  Великий Олексин, Рiвненський, Рiвненська 
область, 35302, Україна, 0-362277266

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

26.04.2016

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

вiдсутня

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 опублікуван-

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТАВРIй СЬ-
КА IНВЕСТИЦIйНА ГРУПА», 33571093, 
(061)2134098

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

26.04.2016 

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

http://unives-capital.com/partners/tigr/

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» , код 
за ЄДРПОУ 00131713, 
вул. Миколи Боровського, 28 «б», м. Одеса, 
Одеська область, 65031,
тел. (048) 705-20-59

2. Дата розкриття по-
вного тексту річної 
інформації у загаль-
нодоступній інфор-
маційній базі даних 
Комісії

26.04.2016р.

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

www.oblenergo.odessa.ua

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми, якою 
проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКо», 
код за ЄДРПОУ 31911511

5. Інформація про 
загальні збори 
акціонерів

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
08.04.2015 року.
Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених 
представників 08.04.2015 року з 08 години 00 хвилин 
до 08 години 50 хвилин. На час закриття реєстрації 
Реєстраційною комісією зареєстровано 12 акціонерів 
та їх уповноважених представників, що безпосеред-
ньо або на підставі довіреностей представляють ін-
тереси власників простих іменних акцій, з яких 1 особа 
володіє 3 830 000 не голосуючих простих іменних ак-
цій та 11 осіб, які сукупно володіють 559 134 264 голо-
суючих простих іменних акцій, що становить 96,02 % 
від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, 
які прийняті для визначення кворуму. Кворум для про-
ведення Загальних зборів наявний.
Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали пред-
ставники Південно-українського територіального 
управління Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (Повідомлення про призначення 
представників Комісії для здійснення нагляду за реє-
страцією акціонерів від 07.04.2015 р. №02/12/761). По-
рушень при реєстрації акціонерів не виявлено.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі –Товари-
ство), припинення повноважень лічильної комісії То-
вариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прав-
ління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізій-
ної комісії Товариства. Затвердження висновків Реві-
зійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 
підсумками роботи в 2014 р.
8. Затвердження розміру річних дивідендів 
Товариства.
9. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Результати розгляду питань порядку денного: по 
всім питанням Порядку денного рішення прийняті 
відповідно до чинного законодавства.
Вид загальних зборів - позачергові. Ініціатор – На-
глядова Рада.
Дата проведення: 05.08.2015 року. 

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених 
представників 05.08.2015 року з 09 години 00 хвилин 
до 09 години 40 хвилин. На час закриття реєстрації 
реєстраційною комісією зареєстровано 12 акціонерів 
та їх уповноважених представників, що безпосеред-
ньо або на підставі довіреностей представляють ін-
тереси власників простих іменних акцій, з яких 1 осо-
ба володіє 3 000 не голосуючих простих іменних 
акцій та 11 осіб, які сукупно володіють 405 207 556 
голосуючих простих іменних акцій, що становить 
69,57% від загальної кількості голосів акціонерів То-
вариства, які прийняті для визначення кворуму. Кво-
рум для проведення Загальних зборів наявний.
Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали пред-
ставники Південно-українського територіального 
управління Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (Повідомлення про призначення 
представників Комісії для здійснення нагляду за реє-
страцією акціонерів від 04.08.2015 р. №02/12/1490). 
Порушень при реєстрації акціонерів не виявлено.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі –Товариство), 
припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.
3. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в 
умови договору/договорів, що укладений/укладені з 
ПАТ «Альфа-Банк».
Результати розгляду питань порядку денного: по всім 
питанням Порядку денного рішення прийняті відпо-
відно до чинного законодавства.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за  про-
стими 

акціями

за  привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За рішенням Загальних зборів, які відбулися 

08.04.2015р., у зв’язку з відсутністю прибутку 
за підсумками фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2014 році, прибуток не роз-
поділявся, дивіденди не нараховувалися

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

звітний попередній
Усього активів 4 430 953 4 145 408
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 970 962 3 106 852
Довгострокові фінансові інвестиції 430 736 464 255
Запаси 88 587 59 772
Сумарна дебіторська заборгованість 201 336 189 319
Грошові кошти та їх еквіваленти 171 147 4 526
Власний капітал 2 501 550 2 491 926
Статутний капітал 152 124 152 124
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 827 036 609 994
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 591 067 566 850
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 338 336 1 086 632
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,01555 (0,12949)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,01555 (0,12949)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 608 495 560 608 495 560
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вар-
тість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПАТ «Одесаобленерго» __________ О.М. Ніверчук
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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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬ-
НА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ОРАНТА»

2. Код за ЄДРПОУ 00034186
3. Місцезнаходження 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-д
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)5202927, (044)5375883

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

www.oranta.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 

22 квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядо-
вої ради НАСК «ОРАНТА» - БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD 
HOLDINGS LIMITED). Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАН-
ТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному складі по-
садових осіб. Особа володіє часткою в статутному капіталі НАСК «ОРАН-
ТА» у розмірі 13,738961 %, перебував на посаді члена Наглядової ради 
НАСК «ОРАНТА» з 04.12.2014 року. 

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядо-
вої ради НАСК «ОРАНТА» - ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG 
HOLDINGS LIMITED). Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАН-
ТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному складі по-
садових осіб. Особа володіє часткою в статутному капіталі НАСК «ОРАН-
ТА» у розмірі 7,182599 %, перебував на посаді члена Наглядової ради 
НАСК «ОРАНТА» з 04.12.2014 року. 

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядо-
вої ради НАСК «ОРАНТА» - ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 
(TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED). Рішення Загальних зборів акціо-
нерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персо-
нальному складі посадових осіб. Особа володіє часткою в статутному капі-
талі НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,004754 %, перебував на посаді члена 
Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» з 04.12.2014 року. 

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядо-
вої ради НАСК «ОРАНТА» - Ходжа Брайана Уїльяма Александра (Hodge 
Brian William Alexander). Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАН-
ТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному складі по-
садових осіб. Особа не володіє часткою в статутному капіталі НАСК 
«ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсут-
ні, перебував на посаді члена Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» з 
19.02.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22  квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової 
ради НАСК «ОРАНТА» - Жанабаєва Даурена Каірбековича. Рішення Загальних 
зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у 
персональному складі посадових осіб. Особа не володіє часткою в статутному 
капіталі НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та посадові зло-
чини відсутні, перебував на посаді члена Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» з 
19.02.2016 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядо-
вої ради НАСК «ОРАНТА» - Маркумова Максата Тинишбековича. Рішення 
Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрун-
тувань змін у персональному складі посадових осіб. Особа не володіє 
часткою в статутному капіталі НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за 
корисливі та посадові злочини відсутні, перебував на посаді члена Нагля-
дової ради НАСК «ОРАНТА» з 19.02.2016 року. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Дуд-
ника Андрія Петровича, представника акціонера - БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІ-
ТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр), володіє часткою в 
статутному капіталі НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,000007%, непогашені суди-
мості за корисливі та посадові злочини відсутні. Рішення Загальних зборів 
акціонерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персо-
нальному складі посадових осіб та не містить строку, на який обрано члена 
Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Протягом останніх п’яти років обіймав 

посади: - з 2007 р. по 2013 р.: ТОВ «ІстВан», фінансовий директор; - з 2013  р. 
по теперішній час: ТОВ «ІстВан», виконавчий директор з інвестиційної ді-
яльності. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22  квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Шоста 
Костянтина Миколайовича, представника акціонера - ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр), володіє часткою 
в статутному капіталі НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,000003%, непогашені суди-
мості за корисливі та посадові злочини відсутні. Рішення Загальних зборів ак-
ціонерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персо-
нальному складі посадових осіб та не містить строку, на який обрано члена 
Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Протягом останніх п’яти років обіймав по-
сади: - з 2007 р. по теперішній час: ТОВ «ІстВан», начальник управління ризик-
менеджменту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Три-
польського Георгія Олеговича, представника акціонера - ТЕМПСФОРД ІН-
ВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED) (Республіка 
Кіпр), володіє часткою в статутному капіталі НАСК «ОРАНТА» у розмірі 
0,000003%, непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсут-
ні. Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» не містить під-
став та обґрунтувань змін у персональному складі посадових осіб та не 
містить строку, на який обрано члена Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». 
Протягом останніх п’яти років обіймав посади: - з 2007 р. по теперішній час: 
ТОВ «ІстВан», головний спеціаліст-юрисконсульт. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22  квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Ходжа 
Брайана Уїльяма Александра (Hodge Brian William Alexander), представника 
акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан), не 
володіє часткою в статутному капіталі НАСК «ОРАНТА», непогашені судимос-
ті за корисливі та посадові злочини відсутні. Рішення Загальних зборів акціо-
нерів НАСК «ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональ-
ному складі посадових осіб та не містить строку, на який обрано члена 
Наглядової ради НАСК «ОРАНТА». Протягом останніх п’яти років обіймав по-
сади: Управління кредитним фондом (Великобританія, м. Лондон), директор 
та власник довірчого управління; Machlin-Oacle Limited (Великобританія), гене-
ральний директор; - з 19.02.2016 року: член Наглядової ради НАСК «ОРАН-
ТА». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» Жа-
набаєва Даурена Каірбековича, представника акціонера - Акціонерного 
товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан), не володіє часткою в ста-
тутному капіталі НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі та 
посадові злочини відсутні. Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК 
«ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному скла-
ді посадових осіб та не містить строку, на який обрано члена Наглядової 
ради НАСК «ОРАНТА». Протягом останніх п’яти років обіймав посади:

- з 2006 р. по 2011р.: АТ «SAT & Company» (Республика Казахстан, м. Ал-
мати), Радник Голови Ради директорів, Виконавчий директор; - з 2011р. по 
2012 р.: ТОВ «Global Financial Development» (Республіка Казахстан, м. Алма-
ти), Радник Генерального директора; - з 2012 р. по 2013 р.: АТ «Розвідка До-
бича «КазМунайГаз» (Республіка Казахстан, м. Астана), Заступник директора 
Адміністративного Департаменту; - з 2014р. по 2015р.: ТОВ «Alliance Group» 
(Республика Казахстан м. Алмати), Виконавчий директор; - з 2015р. – по тепе-
рішній час: АТ «SAT & Company» (Республіка Казахстан, м. Алмати), Радник 
Голови Ради директорів; - з 19.02.2016 року: член Наглядової ради НАСК 
«ОРАНТА». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулись 
22 квітня 2016 року, обрано членом Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» 
Маркумова Максата Тинишбековича, представника акціонера - Акціонер-
ного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан), не володіє часткою в 
статутному капіталі НАСК «ОРАНТА», непогашені судимості за корисливі 
та посадові злочини відсутні. Рішення Загальних зборів акціонерів НАСК 
«ОРАНТА» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному скла-
ді посадових осіб та не містить строку, на який обрано члена Наглядової 
ради НАСК «ОРАНТА». Протягом останніх п’яти років обіймав посади: 

-з 2009 р. по 2010 р.: АТ НК СПК «Жетису», Радник Голови Правління по про-
ектам в галузі енергетики; - з 2012р. по 2013 р.: ТОВ «Павлоградський котельний 
завод», Директор філіалу; - з 2010 р. - по теперішній час: ТОВ «ATA-OPERATING», 
Генеральний директор; - з 19.02.2016 року: член Наглядової ради НАСК «ОРАН-
ТА». 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 В.М. Грищенко 
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2016
(дата)
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РІЧНА ІНфОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СОфІЯ», код за ЄДРПОУ 04594605, бульв. Неза-
лежності, буд.16, м.Бровари, Київська область, 07400, (04594)51445;2. 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 22.04.2016;3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформаціюwww.sophia.com.ua; 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора  – 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності 
ПП «Аудиторська фірма «Консум», код за ЄДРПОУ 22299413

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.10.2015 року. Кво-

рум зборів: 99,1% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1.Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2.Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2014 р. 
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2014 рік.
6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8.Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 

пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.Результати 
розгляду питань порядку денного:З усіх питань порядку денного рішення 
прийнято.

6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не 
виплачувались. 

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

звітний попере-
дній

Усього активів 16925 15717
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3660 4579
Довгострокові фінансові інвестиції 4 24
Запаси 8036 6198
Сумарна дебіторська заборгованість 3916 2452
Грошові кошти та їх еквіваленти 397 1403
Власний капітал 11786 11417
Статутний капітал 1817 1817
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3126 -3495
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 5139 4300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,07 -0,24
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,07 -0,24

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5190000 5190000
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

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВАНГАРД 37 
2. ПРАТ АВАНГАРД 40
3. ПАТ АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ 49
4. ПАТ АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 19
5. ПАТ АГРОКОМПЛЕКС 25
6. ПРАТ АГРОМЕХАНІКА 33
7. ПРАТ АЗОВЗОВНІШТРАНС 21
8. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 40
9. ПАТ АКБ БАНК (АВТОКРАЗБАНК) 38
10. ПРАТ АПК ІНВЕСТ 20
11. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 7
12. ПАТ АТП №2562 47
13. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 10
14. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 14
15. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 22
16. ПАТ БАНК СІЧ 2
17. ПРАТ БАТУРИНАГРОТЕХСЕРВІС 33
18. ПРАТ БЕАРС 48
19. ПРАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 58
20. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП 32
21. ПРАТ БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА 13
22. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСЬКБУДІНВЕСТ» 21
23. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 9
24. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 62
25. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗИФІКАЦІЯ» 60
26. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» 15
27. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
37

28. ПРАТ ГОТЕЛЬ «САЛЮТ» 16
29. ПАТ ГРАВІТОН 42
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
30. ПАТ ГРАВІТОН 42
31. ПАТ ГРАВІТОН 47
32. ПРАТ ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 45
33. ПРАТ ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 52
34. ПАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 52
35. ПАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 34
36. ПАТ ЕЛЕКТРОМОТОР 57
37. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 43
38. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 62
39. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ 48
40. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 3
41. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 41
42. ПРАТ ЗІМОНТ 57
43. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» 6
44. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ» 30
45. ПАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 4
46. ПАТ КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 48
47. ПРАТ КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ 35
48. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 36
49. ПАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 45
50. ПАТ КИЇВСЬКЕ АГЕНТСТВО ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ «КИЙ АВІА» 37
51. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД 29
52. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» 24
53. ПАТ КОМПАНІЯ КАТРАН 17
54. ПАТ КОНКОРД ІНК. 61
55. ПАТ КОНКОРД ІНК. 25
56. ПРАТ КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС» 35
57. ПРАТ КОСМЕД 20
58. ПРАТ КРАЙ КЕРАМА 20
59. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД «КОНДИЦІОНЕР» 25
60. ПРАТ КРЕАТИВ 41
61. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №17 61
62. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 5
63. ПРАТ КУА АПФ «УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 51
64. ПАТ ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 11
65. ПРАТ МАГАЗИН 411 28
66. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 27
67. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ 17
68. ПРАТ М-СЕРВІС 62
69. ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 32
70. ПАТ НАСК «ОРАНТА» 44
71. ПРАТ НАШЕ РАДІО 30
72. ПРАТ НАШЕ РАДІО 32
73. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 20
74. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 36
75. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 27
76. ПРАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 15
77. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ 56
78. ТОВ НОВООДЕСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 29
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79. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ 38
80. ПАТ ОКСІ БАНК 54
81. ТОВ ОЛІМПЕКС ТРАНС 26
82. ПРАТ ОРХІДЕЯ 50
83. ПАТ ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 46
84. ПРАТ ОТІС 31
85. ТОВ ПАРІТЕТ-ІНВЕСТ 60
86. ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 32
87. ДТГО ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ 9
88. ПАТ ПІОНТЕКС 45
89. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 31
90. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 35
91. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 18
92. ПАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 13
93. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦБУРБУД» 29
94. ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОМАТ»
48

95. ПАТ РЕАЛ БАНК 12
96. ТДВ РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 60
97. ПРАТ РЕНО УКРАЇНА 33
98. ПАТ РІВНЕСІЛЬМАШ 46
99. ТОВ РУШ 12
100. ПАТ СОФІЯ 65
101. ПАТ СПЕЦМЕБЛІ 59
102. ТОВ СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС 55
103. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 6
104. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 51
105. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 35
106. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» 16
107. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 51
108. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ» 33
109. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН» 35
110. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» 15
111. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 57
112. ПРАТ СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ» 8
113. ТОВ ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 62
114. ТОВ ТЕХРЕСУРСИ 32
115. ПРАТ УКРАГРО 33
116. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА 29
117. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА 57
118. ПРАТ УКРЕЛЕВАТОРПРОМ 20
119. ТОВ УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС 18
120. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 19
121. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 39
122. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ КП ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 51
123. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «ІНДУСТРІЯ» 51
124. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 27
125. ПРАТ ШПАНІВАГРОЦУКОР 57
126. ПРАТ ШПАНІВАГРОЦУКОР 62
127. ПРАТ ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА 17

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 129,77 грн 
На рік — 1557,24 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16091/1
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
26.04.2016 р. 


