
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» квітня 2016 р. м. Київ №499

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку – діяльності з управління 
активами інституційних ін-
весторів (діяльності з управ-
ління активами) ТОВ «КУА 
«АЛЬФАВІН КАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФАВІН 
КАПІТАЛ» до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку відповідно до Ліцензійних умов провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних па-
перів) – діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), затвер-
джених рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, за-
реєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12 ве-
ресня 2013 року за № 1576/24108 (зі змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 30.04.2016 р. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІН-
НЯ АКТИВАМИ «АЛЬФАВІН КАПІТАЛ» (04071, м. Київ, 
вулиця Нижній Вал, будинок 15, ідентифікаційний код 
юридичної особи 33942033) ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами) у зв’язку із закін-
ченням 29.04.2016 року строку дії попередньо виданої 
ліцензії згідно з рішенням Комісії № 346 від 
12.04.2011р.

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 499 від 26.04.2016 р. 
Рішення Комісії № 501 від 26.04.2016 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

№82 (2336) 28.04.2016 р. (частина 1)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
26.04.2016  м. Київ  № 501

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Індар» (по-
передня назва ЗАТ «Індар») 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» у зв’язку з усунен-
ням ЗАТ «Індар» порушень, які були підставою для вине-
сення рішення від 25.07.2008 № 814 Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Щодо зупинення клі-
рингу та укладання договорів купівлі-продажу іменних 
цінних паперів Закритого акціонерного товариства «Ін-
дар» (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.07.2009р № 863), та згідно листа Міністерства охо-
рони здоров’я України ПАТ «Укрмедпром» від 05.04.2016 
№ 07/169 (вх. № 3004-з від 06.04.2016),

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Скасувати рішення від 25.07.2008 № 814 Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо зупи-
нення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу 
іменних цінних паперів Закритого акціонерного товари-
ства «Індар» (із змінами і доповненнями, внесеними рі-
шенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 27.07.2009р № 863).

2. Відновити з 27.04.2016 року внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Індар» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 21680915) (попередня назва ЗАТ «Індар»).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 

невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПрАТ «Індар» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 21680915), у депозитарній системі України, дане 
рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 33338204), Українській Асо-
ціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 23152037), Професійній асоціації 
реєстраторів і депозитаріїв (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 24382704) довести до відома членів відпо-
відних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення ПрАТ «Індар» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 21680915), Центральному 
територіальному департаменту Комісії та ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33338204), Українську Асоціацію Інвес-
тиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів і де-
позитаріїв (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання копії цього рішення повідо-
мити Комісію про його виконання. 

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

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

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 26 квітня 2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про внесення змін до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм 
цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (МЮУ)

прийнято рішення 
(реєстрація в МЮУ)

2. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми) ТОВ «КУА «АЛЬФАВІН КАПІТАЛ»

прийнято рішення

3. Щодо звіту закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду 
«АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ 
КАПІТАЛ»

прийнято рішення

4. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Індар» (попередня назва ЗАТ «Індар»)

прийнято рішення

5. Щодо призначення державного представника на річних загальних зборах акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», які призначені 
на 26.04.2016р.

прийнято рішення
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6. Щодо річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Націо-
нальний депозитарій України», які призначені на 26.04.2016р.

прийнято рішення

7. Щодо участі довіреної особи у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Національний депозитарій України», які призначені на 26.04.2016р.

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Універ Агро» прийнято рішення
9. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «КОНЦЕРН ХЛІБ-
ПРОМ»

прийнято рішення

10. Щодо реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного 
товариства «Галичфарм», що пропонуються для приватного розміщення

прийнято рішення

11. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»

прийнято рішення

12. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК«РАДАБАНК»

прийнято рішення

13. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«АПЕКС-БАНК»

прийнято рішення

14. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціо-
нерного товариства «ПроКредит Банк»

прийнято рішення

15. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціо-
нерного товариства «АЛЬФА-БАНК»

прийнято рішення 

16. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» 
від 15.02.2016 № 1502/1 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 28.01.2016 № 40-ЦА-УП-Т

постанову про накла-
дення санкції – зали-

шити без змін, а 
скаргу – без задово-

лення
17. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства «Тетіївська пересувна механі-
зована колона № 300» від 15.02.2016 № 08 на постанову про накладення санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів від 03.02.2016 № 70-ЦД-1-Е

постанову про накла-
дення санкції – зали-

шити без змін, а 
скаргу – без задово-

лення
18. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціо-
нерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»

прийнято рішення

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.04.2016   № 268/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв Ти-
мур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квітня 
2015 року № 483 «Про надання повноважень», відповід-
но до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме підпункту 
1.6 пункту 1 розділу VII Порядку, щодо Товариства з об-
меженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АленА-
удит» (ТОВ «АФ «АленАудит»), код за ЄДРПОУ 35281710, 
місцезнаходження: 52001, Дніпропетровська обл., Дні-
пропетровський р-н, м. Підгородне, вул. Новомосков-
ська, 109, свідоцтво про внесення до реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою 
України № 4028 від 27 вересня 2007 року, чинне до 06 
вересня 2017 року, 

УСТАНОВИЛА:
надходження інформації від Аудиторської палати 

України (лист від 12.04.2016 № 01-01-25/462) про нена-
лежне виконання професійних обов’язків з боку виконав-

чого директора ТОВ АФ «АленАудит» Іонової Олени Ві-
кторівни. Враховуючи викладене та на підставі 
підпункту 1.6 пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «АленАудит» (ТОВ «АФ «АленАу-
дит») (код за ЄДРПОУ 35281710) з реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів, та анулювати 
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів, серії П 000359 від 
26 лютого 2016 року, чинне до 06 вересня 2017 року.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.04.2016   № 269/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв Тимур 
Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квітня 2015 
року № 483 «Про надання повноважень», відповідно до 
Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 28 квітня 2016 р. 

4

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№  2213/22525 (із змінами), а саме підпункту 3 пункту 6 роз-
ділу V Порядку, щодо Товариства з обмеженою відпові-
дальністю Аудиторської фірми «ФІНЕКС - АУДИТ» (ТОВ АФ 
«ФІНЕКС - АУДИТ»), код за ЄДРПОУ 32237449, місцезна-
ходження: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 5/7/9, кв. 2, 
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 3095 
від 26 грудня 2002 року, чинне до 27 вересня 2017 року, ін-
формація про керівника та працівників аудиторської фірми, 
які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудитор-
ських перевірок професійних учасників ринку цінних папе-
рів: Крімерман Л.О.– на посаді директора, Серік О.Л. – на 
посаді заступника директора, Мозгова І.Є.– на посаді ауди-
тора, Столбова Є.О. – на посаді аудитора, 

УСТАНОВИЛА:
невідповідність документів, визначених підпунктом 3.1 

та 3.9 пункту 3 розділу V Порядку, встановленим фор-
мам відповідних документів, визначених Порядком. Вра-
ховуючи викладене та на підставі підпункту 3 пункту 6 
розділу V Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю  

Аудиторській фірмі «ФІНЕКС - АУДИТ» (ТОВ АФ «ФІНЕКС - 
АУДИТ») (код за ЄДРПОУ 32237449) у внесенні змін до реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно 
до документів, наданих ліквідатором ЗАТ  «Гідромонтаж» 
(74900, Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Фабрична, 1; 
код за ЄДРПОУ: 00114138) на зупинення обігу акцій 
ЗАТ  «Гідромонтаж» у зв’язку з ліквідацією, зупинено обіг 
акцій ЗАТ «Гідромонтаж» – розпорядження № 83-КФ-З від 
26 квітня 2016 року.

27.04.2016 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.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«РЕМБУДТОРГ»
2. Код за ЄДРПОУ 01547829
3. Місцезнаходження Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Опол-

чення, буд. 21.
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 249-0948; 249-0948
5. Електронна поштова адреса rembudtorg@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://rembudtorg.pat.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відомості 
про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що при-
йняв таке рішення: 26.04.2016 року річними загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «РЕМБУДТОРГ», протокол вiд 26.04.2016р. №1/2016.

Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперів, спосіб їх розміщення:  
374 (триста сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій на загальну 
суму 2 094 400 (два мільйони дев’яносто чотири тисячі чотириста) гри-
вень. Спосіб розміщення акцій - приватний.

Тип, форма існування цiнних паперів, що розміщуються: акції прості 
iменнi, форма існування - бездокументарна.

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 
шляхом додаткового випуску акцій: планується збільшити статутний капі-
тал ПрАТ «РЕМБУДТОРГ» на 2 090 473,00 грн. (два мільйони дев’яносто 
тисяч чотириста сімдесят три гривні) шляхом збільшення номінальної вар-
тості акцій за рахунок додаткового капіталу.

Акції Товариства випускаються шляхом збільшення номінальної вар-

тості акцій з 10,50 грн. (десять гривень 50 копійок) до 5 600,00 грн. (п’ять 
тисяч шістсот гривень 00 копійки).

Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакета акцій 
товариства, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже во-
лодіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій.

Спiввiдношення (у відсотках) суми цiнних паперів, на яку вони розміщу-
ються, загальної суми цiнних паперів емітента, які знаходяться в обігу, 
до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення 
про збільшення статутного капіталу розміщення цінних паперів не здій-
снюється.

Iнформацiя про права, які отримують інвестори в цiннi папери, що 
розміщуються:

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається 
однакова сукупність прав, включаючи права: участь в управлінні Товари-
ством в порядку, визначеному Статутом та іншими документами Товари-
ства; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства части-
ни його майна або його вартості; доступ до документів, право на 
ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до ви-
мог чинного законодавства України; на власний розсуд розпоряджатися 
акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням по-
ложень Статуту; користуватись переважним правом на придбання акцій 
Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством та Стату-
том.

Спосіб оплати цiнних паперів: оплата акцій не здійснюється.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання 

отриманих коштiв: Метою використання фінансових ресурсів, залучених 
від розміщення акцій є додаткова капіталізація Товариства

Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними зборами 
акціонерів, на яких зареєструвалося 3 (три) акціонера, що володіють 
301(триста одною) голосуючою акцією.

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

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

Директор  Наконечний Андрій Вячеславович
26.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕМБУДТОРГ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХЛІБРЕМБУДМОНТАЖ»

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

містю) емітента
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Хлібрембудмонтаж», організаційно-правова форма емітента: Акціо-
нерне товариство, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05379470, 
місцезнаходження емітента. вул. Готвальда, буд. 2, м. Запоріжжя, 
Запорiзька обл., 69009, міжміський код, телефон та факс емітента. 
(0612) 35-15-31, (061) 236-50-80, електронна адреса емітента: leto@
medialink.zp.ua, адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.
com/site/khlebremstroymohtazh/

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

Текст повідомлення: 
27.04.2016р. рішенням загальних зборів (протокол №17 від 

27.04.2016р.) у зв’язку з закінченням строку повноважень, на який було 
обрано голову, членів Наглядової ради та ревізора припинені повнова-
ження: 

голови Наглядової ради Черненко Ганни Костянтинівни (паспорт се-
рії СА №777037 12.10.1998р. виданий Орджонікідзевським РВ УМВС 
України в Запорізькій обл.); володіє часткою в статутному капіталі това-
риства  – 33,2096%; перебувала на посаді з 21.05.2011р.;

члена Наглядової ради Мягкой Віти Валеріївни (паспорт серії СА 
№062361 23.01.1996р. виданий Вільнянським РВ УМВС України в Запо-
різькій обл.); володіє часткою в статутному капіталі товариства – 
2,4387%; перебувала на посаді з 26.05.2011р.;

члена Наглядової ради Андрєєва Олега Олександровича (посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних); не володіє част-
кою в статутному капіталі товариства; перебував на посаді з 
30.04.2013р.;

ревізора Пінчук Дмитра Кириловича (посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних); володіє часткою в статутному капі-
талі товариства – 0.6659%; перебував на посаді з 21.05.2011р.;

27.04.2016р. рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 
27.04.2016р.) у зв’язку з закінченням строку повноважень, на який було 
обрано Директора припинені його повноваження

та 27.04.2016р. рішенням загальних зборів (протокол №17 від 
27.04.2016р.) прийнято рішення про обрання на посади:

члена Наглядової ради Черненко Ганну Костянтинівну (паспорт 
серії СА №777037 12.10.1998р. Орджонікідзевським РВ УМВС Украї-
ни в Запорізькій обл.) терміном на 5 років. Наглядовою радою ПрАТ 
«Хлібрембудмонтаж» прийнято рiшенння про обрання Черненко Ган-
ни Костянтинівни на посаду Голови Наглядової ради Товариства на 
термін до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про пере-
обрання Голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 
27.04.2016р.); володіє часткою в статутному капіталі товариства – 
33,2096%; протягом останніх п’яти років обіймала посади: пенсіонер-
ка, голова Наглядової ради.

члена Наглядової ради Мягку Віту Валеріївну (паспорт серії СА 
№062361 23.01.1996р. Вільнянським РВ УМВС України в Запорізькій 
обл.) терміном на 5 років; володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства – 2,4387%; протягом останніх п’яти років обіймала посади: член 
Наглядової ради.

члена Наглядової ради Радомську Надію Володимирівну (посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) терміном на 
5 років; не володіє часткою в статутному капіталі товариства; протягом 
останніх п’яти років обіймала посади: приватний підприємець. 

ревізора Пінчук Дмитра Кириловича (посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних) терміном на 5 років; володіє часткою 
в статутному капіталі товариства – 0.6659%; протягом останніх п’яти ро-
ків обіймав посади: ревізор.

27.04.2016р. рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 
27.04.2016р.) обрано Директором Черненко Костянтина Олександрови-
ча (паспорт серії СА №776998 21.07.1998р. Орджонікідзевським РВ 
УМВС України в Запорізькій обл.) терміном на 5 років; володіє часткою в 
статутному капіталі товариства – 42.6878%; протягом останніх п’яти ро-
ків обіймав посади: директор.

Зазначені посадові особи товариства непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

27.04.2016р.
Директор  Черненко К.О.

ПРАТ «СК «ФЕНІКС»
ВІДОМОСТІ 

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-

ження)

Поса-
да*

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
або повне 
наймену-

вання 
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
25.04.2016р. Переобрано 

на новий 
термін

Реві-
зор

Козюберда 
Наталія 

Миколаївна

відсутня 
згода 

фізичної 
особи

73,9288%

__________ 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (оби-

раються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття пас-

портних даних.
Зміст інформації:
25.04.2016р. Загальними Зборами акціонерів ПрАТ «СК «Фенікс» було 
прийнято рішення про переобрання Ревізора Товариства на новий 
термін строком на п’ять років починаючи з 25.04.2016р. і до 
25.04.2021р., але не раніше проведення Загальних зборів акціонерів. 
Дане рішення було прийнято у зв’язку із закінченням п’ятирічного 
терміну повноважень Ревізора. На посаду Ревізора була переобрана 
Козюберда Наталія Миколаївна, яка є власником 73,9288% акцій 
Товариства, останні п’ять років займала посаду Ревізора ПрАТ «СК 
«Фенікс», непогашені судимості за корисливі та/або посадові злочини 
не має.

Генеральний директор  В.В. Кривошапка
26.04.2016р.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УРОЖАй", 
код ЄДРПОУ 01558804, вул.
Маяковського, 1, м.Краматорськ, 
Донецької області, 84333, Україна, 
телефон (06264)60153

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://urojay.pat.ua/emitents/reports/
year/2015

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 
«АлБе-ГРУП»,ЄДРПОУ 
39400974,
м.Київ, 01054, вул. Олеся Гончара, 65
тел. (044) 238-27-25 (044) 238-27-26

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

http://39400974.smida.ua
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Річна інформація емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОДЕСЬКИй КОРОВАй» за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ"; Код за ЄДРПОУ 
00376886, 65078, Одеська область, місто Одеса, 
Малиновський район, вул. Генерала Петрова, 14; 
(048) 728-59-21.

2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

28.04.2016р.

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

www.bulkin.ua 

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фі р ми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений 
аудит фінансової звіт-
ності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм 
Аудит», аудитор (директор) Кушнір Роман Степано-
вич (сертифікат аудитора, серії А №006209, чинний 
до 19.01.2017р., видано відповідно до рішення Ауди-
торської палати України від 19.01.2007р. №171/3), 
код за ЄДРПОУ 32772532.

5. Інформація про 
загальні збори

Протягом звітного 2015р. Товариством були прове-
дені загальні збори: 
1) Вид зборів – чергові. Дата зборів - 24.04.2015р. 
Пропозиції до переліку питань порядку денного буди 
подані Головою Наглядової ради Товариства  - Голо-
вко Аллою Григорівною; Кворум чергових загальних 
зборів - 82,7280% (кворум досягнутий). Питання по-
рядку денного зборів: 
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, се-
кретаря та голови Загальних зборів та затвердження 
регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2014 році, прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту. 
3. Звіт та висновки Наглядової ради про роботу Това-
риства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного зві-
ту та балансу Товариства за 2014 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту, розподілу прибутку 
(покриття збитку) Товариства за 2014 рік та

затвердження нормативів розподілу прибутку Това-
риства на 2015 рік.
6. Відкликання та обрання посадових осіб Товари-
ства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, що 
можуть вчинятися Товариством у поточному році.
За підсумками голосування по всім питаннями по-
рядку денного зборів «ЗА» - подано більшість голо-
сів, що складають більше 99% від загальної кількості, 
прийнятих до голосування. Всі питання порядку ден-
ного були розглянуті та з усіх питань були прийняті 
позитивні рішення. 

 6. Інформація про 
дивіденди.

Інформація про дивіденди відсутня. У зв’язку із тим, 
що за результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

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

Звітний 
2015р.

Попере-
дній 2014р.

Усього активів 219064 246734
Основні засоби (за залишковою вартістю) 32414 36137
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 129 3659
Сумарна дебіторська заборгованість 94116 111415
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 11
Власний капітал -38225 -32297
Статутний капітал 11722 11722
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -93517 -88375
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 28922 141366
Поточні зобов'язання і забезпечення 228367 137665
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 46886392 46886392
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

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 Хараман Ігор Григорович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2016р.
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових 

осіб емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУДНОБУДІВНИй ЗАВОД «ПЛАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 13528895 
3. Місцезнаходження 87509, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, 

вул. Заозерна, буд. 62
4. Міжміський код, телефон та факс +38(0629)543722, 3336041
5. Електронна поштова адреса plaz@mariupol.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації plaz.ucoz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення : особлива 
інформація про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, що відбулися 15.12.2015 р. 

про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОБУ-
ДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛАЗ» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛАЗ», були відкли-
кані органи управління Товариства та створена комісія з припинення.

У зв’язку з чим, згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, звільнений з 
займаної посади Генеральний директор – Семьонов Олег Іванович (посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Особа перебувала на посаді з 19.09.2006 року. На посаду Гене-

рального директора замість звільненої особи нікого не призначено.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, обрано комісію з припи-

нення ПрАТ «СБЗ «ПЛАЗ» у складі:
- Голова комісії з припинення ПрАТ «СБЗ «ПЛАЗ» - Семьонов Олег Іва-

нович (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), 
часткою у статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Посади, що обіймала обрана осо-
ба – Генеральний директор ПрАТ «СБЗ «ПЛАЗ». Особа обрана на строк 
припинення Товариства шляхом його перетворення.

- Член комісії з припинення ПрАТ «СБЗ «ПЛАЗ» - Помазан Володимир Васи-
льович (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Посади, що обіймала обрана особа протягом 
останніх п’яти років - директор ТОВ «ВКФ «Спецпромкомплект». Особа обрана 
на строк припинення Товариства шляхом його перетворення.

- Член комісії з припинення ПрАТ «СБЗ «ПЛАЗ» - Кан Олег Вікторович 
(посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Посади, що обіймала обрана особа протягом 
останніх п’яти років - директор ТОВ «ТЦ МАРГО ДОНЕЦЬК». Особа обрана 
на строк припинення Товариства шляхом його перетворення.

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

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

2. Найменування посади _________ 
(підпис)

_________________________ 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. _________________________ 
(дата)
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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 ТО-
ВАРИСТВО «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ», 00292333, Запорізька обл., 
Шевченкiвський р-н, 69014, м.Запорiжжя, вул. Миколи Краснова, 12-А, 
(0612) 65-31-55. 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://00292333.smida.gov.ua/ 4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «АФ «Аудитцентр-Запорiжжя», 23791493. 
5.  Інформація про загальні збори: 20 квiтня 2015р. проведенi черговi 
загальнi збори акцiонерiв з наступним порядком денним: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї. 2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв. 
3.Звiт Правлiння за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння щодо оцiнки дiяльностi протягом звiтного перiоду. 4.Звiт 
Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради щодо оцiнки дiяльностi протягом звiтного 
перiоду. 5.Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фiнансової 
звiтностi за 2014 рiк. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 
рiк.6.Про розподiл прибутку Товариства. 7.Прийняття рiшення про вчинен-
ня Товариством значних правочинiв, затвердження, попереднє схвалення 
значних правочинiв та надання повноважень по прийняттю рiшень про вчи-
нення Товариством значних правочинiв. Порядок денний сформовано чле-
нами Наглядової ради Товариства, iнших пропозицiй щодо включення до 
перелiку питань порядку денного не надходило. Загальнi збори акцiонерiв 
затвердили персональний склад Лiчильної комiсiї та порядок проведення 
зборiв; прийняли до вiдома звiт Правлiння про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi та признали його дiяльнiсть як задовiльну; 
прийняли до вiдома звiт Наглядової ради у 2014 роцi та признали її 
дiяльнiсть як задовiльну; затвердили висновок аудитора щодо фiнансової 
звiтностi за 2014 рiк та затвердили рiчний звiт Товариства за 2014 рiк; за-
твердили розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк; попередньо схвалити 

укладення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Товари-
ством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, 
за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного тако-
го правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або пере-
вищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi. Позачерговi загальнi збори у 2015 роцi не скликалися. 
Особи не iнiцiювали проведення позачергових зборiв за звiтний перiод. 
6.  Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 51974 51610
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26604 28714
Довгострокові фінансові інвестиції 12 14
Запаси 8217 7288
Сумарна дебіторська заборгованість 6522 11902
Грошові кошти та їх еквіваленти 8214 981
Власний капітал 45369 44903
Статутний капітал 13227 13227
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31196 30761
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2670 2593
Поточні зобов'язання і забезпечення 3935 4114
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,01 0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,01 0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 52908000 52908000
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 
«ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИКОЛАїВ-ЛЬВІВСЬКИй КБК»

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

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

«Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій».
2. Код за ЄДРПОУ: 01331041.
3. Місцезнаходження: 81600, м. Миколаїв, вул. Вапняно-Кар’єрна, 6.
4. Міжміський код, телефон, факс: (03241) 5-15-02, ф. (03241) 5-15-17
5. Електронна поштова адреса: mykolaivkbk@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: mykolaivkbk.pat.ua.
7. Вид особливої інформації:відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
2.Текст повідомлення:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миколаїв-Львівський 
комбінат будівельних конструкцій» (протокол зборiв №12 вiд 
21.04.2016р.):

вiдкликано з 21.04.2016р. згiдно поданої заяви наступну посадову осо-
бу Товариства:

члена наглядової ради - товариство з обмеженою відповідальністю 
«Івано-Франківськцемент-етерніт» (код ЄДРПОУ 34436257). На даній по-
саді перебувало 2 роки. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 
розмірі 73,45%.;

- обрано терміном на 1 рік з 21.04.2016р.: 
-- члена наглядової ради Лютого Василя Івановича. (паспорт серiя СС 

№199634, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській 
області 14.02.1997 року). Володіє часткою у статутному капiталi емiтента 
в розмірі 0,000012%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. До призначення останні 5 років займав посади члена прав-
ління ПАТ «Івано-Франківськцемент»(4 роки) та члена наглядової ради 
ПАТ «Івано-Франківськцемент».

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

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

Голова правління  Сачко І. П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИКОЛАїВ-ЛЬВІВСЬКИй КБК»

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

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

«Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій».
2. Код за ЄДРПОУ: 01331041.
3. Місцезнаходження: 81600, м. Миколаїв, вул. Вапняно-Кар’єрна, 6.
4. Міжміський код, телефон, факс: (03241) 5-15-02, ф. (03241) 5-15-17
5. Електронна поштова адреса: mykolaivkbk@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: mykolaivkbk.pat.ua.
7. Вид особливої інформації:відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосучих акцій.
2.Текст повідомлення:

Станом на 21.04.2016р. з інформації, отриманої з реєстру власників 
іменних цінних паперів ПАТ «Миколаїв-Львівський комбінат будівельних 
конструкцій» для проведення загальних зборів акціонерів стало відомо, 
що в реєстрі акціонерів публічного акціонерного товариства «Миколаїв-
Львівський комбінат будівельних конструкцій» змінилася кількість акцій в 
акціонера, якому належить 10 та більше відсотків голосуючих акцій, а 
саме:

- на рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-
Франківськцемент-етерніт»(77422, с. Ямниця, вул.. Н. Яремчука, 2, Тисме-
ницький район, Івано-Франківська область, код в ЄДРПОУ 34436257) 
зменшилась кількість акцій з 30 364 844шт.(97,45%) на 7 478 600 штук 
(24%). Кількість акцій становить 22 886 244 штуки, або 73,45%.

- на рахунку публічного акціонерного товариства «Івано-
Франківськцемент»(77422, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-
Франківська область, код в ЄДРПОУ 00292988) збільшилась кількість акцій 
з 0шт. на 7 478 600 штук (24%). Кількість акцій становить 7 478 600 штук, 
або 24%.

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

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

Голова правління  Сачко І. П.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКИй ПРОЦЕСІНГОВИй ЦЕНТР»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГО-
ВИЙ ЦЕНТР»
Код за ЄДРПОУ 24747867
Місцезнаходження: 04073, м. Київ,
проспект Московський, 9, корпус 5-А, 
а/с №65
Тел.: (044) 247-49-72

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

28.04.2016

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

https://upc.ua/ua/news-ua.htm

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ФIНБАНК", 20041917, 
проспект Шевченка, будинок 4А, 
м.Одеса, Приморський, Одеська 
область, 65032, Україна, (0482) 
300-111

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.finbank.ua

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

Аудиторська фірма у вигляді 
товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інтер-аудит», 30634365

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів – РІЧНІ. Дата проведення: 25.04.2016 року. Кво-

рум зборів: 73,52492% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів. 2. Затвердження регламенту загальних зборів акціоне-
рів. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд 
звіту Правління ПАТ «ФІНБАНК» про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління. 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ФІНБАНК» 
про результати діяльності за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту та висновків 
Ревізійної комісії ПАТ «ФІНБАНК» про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 7. Розгляд та затвердження звіту 
та висновків зовнішнього аудитора за результатами аудиту річної фінансо-

вої звітності ПАТ «ФІНБАНК» за 2015 рік. Затвердження річної фінансової 
звітності ПАТ «ФІНБАНК» за 2015 рік. Затвердження заходів за результата-
ми розгляду звіту аудитора за 2015 рік. 8. Про розподіл прибутку і збитків 
ПАТ «ФІНБАНК» за 2015 рік. 9. Про внесення змін до Положення про Прав-
ління Банку та викладення його у зв’язку з цим у новій редакції.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
акціонер, що володіє більш ніж 5% акцій Банку. Особа, що ініціювала про-
ведення річних загальних зборів: Наглядова рада Банку. Результати роз-
гляду питань порядку денного: з питань порядку денного 1-4 та 6-9 рішення 
прийняті згідно до запропонованих проектів рішень. З 5-го питання рішення 
не прийнято. Протокол загальних зборів акціонерів, що містить рішення, 
прийняті з питань порядку денного, розміщено на власній сторінці Банку: 
www.finbank.ua 

6. Інформація про дивіденди: Рiшення про виплату дивiдендiв про-
тягом звiтного та попереднього років (перiодів) не приймались. Дивiденди 
не нараховувались i не виплачувались.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 764242 1799138
Грошові кошти та їх еквіваленти 18177 33208
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 735881 1396812
Усього зобов’язань 590707 1602242
Кошти банків 39996 723876
Кошти клієнтів 121831 585362
Усього власного капіталу та частка меншості 173535 196896
Статутний капітал 185050 185050
Чистий прибуток/(збиток) -23519 -32708
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) -0,51 -0,71
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,51 -0,71

Т.в.о. Голови Правління ПАТ «ФІНБАНК»  Л.С. Зотєєва

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ФIНБАНК”

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 "КОМПАНIЯ 
ЕНЗИМ", 00383320Львівська , 
Личакiвський район мiста Львова, 79014, 
мiсто Львiв, Личакiвська, 232 0322989802,

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

27.04.2016

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

www.enzym.lviv.ua

Річна інформація емітента цінних паперів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КОНКОРД ФІНАНС»
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОНКОРД ФIНАНС», 
33517633, 49000, м. Днiпропетровськ, 
вул. Героїв Сталiнграда, буд. 1, (099) 
5331662

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

concordfinans.com.ua

4. Найменування, код ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» 35281710

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 92197.9 92143.8
Незавершені капітальні інвестиції 67419.6 67399.1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24643.6 24643.6
Довгострокові фінансові інвестиції 100.0 100.0
Сумарна дебіторська заборгованість 34.4 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.3 0.1
Власний капітал 17871.5 18116.3
Статутний капітал 15000.00 15000.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7218.9 -6974.1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 74326.4 74027.5
Чистий прибуток (збиток) -244.8 -150.9

Директор  Сухін Олександр Миколайович
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство 

«Закарпатнерудпром».
2.Організаційно правова форма: публічне акціонерне товариство.
3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292540.
4.Місцезнаходження : 90450, с. Сокирниця, вул. Свободи,20, Хуст-

ський район, Закарпатська область.
5.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0673448203.
6.Електронна поштова скринька:vorobets@ifcem.if.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб Товариства.
2.Текст повідомлення:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Закарпатнеруд-
пром» (протокол зборiв №16 вiд 22.04.2016р.): 

вiдкликано з 22.04.2016р. згiдно поданої заяви наступну посадову 
особу Товариства:

-- члена наглядової ради - товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Івано-Франківськцемент-етерніт» (код ЄДРПОУ 34436257). 
Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 91,5481%;

- обрано терміном на 1 рік з 22.04.2016р.: 
-- члена наглядової ради Городецького Михайла Івановича (пас-

порт серiя СС №915481, виданий Галицьким РВ УМВС в Івано-
Франківські області 14.09.2000р.). Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. До призначення останні 5 років займав посаду голов-
ного бухгалтера ПАТ «Івано-Франківськцемент».

3.Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

Голова правління Озарко Михайло Володимирович.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЛІТКІВСЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА «ЛЮБИЧ» 

(код за ЄДРПОУ 05468133)
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акціонерне товариство 
«ЛІТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 
«ЛЮБИЧ» (код за ЄДРПОУ 05468133), 
місцезнаходження: 07411, Київська 
обл., Броварський район, село Літки, 
вул. Незалежності, будинок 40; теле-
фон: 2-42-68; Факс: 2-42-20

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

27 квітня 2016 року

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

http://05468133.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 опублікуван-

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЛАТАН 
ПЛЮС», код за ЄДРПОУ 33139534, 
65038, м. Одеса, провулок Дачний, 
будинок 2, телефон (048) 744-65-13

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

27.04.2016

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

platanplus.od.ua

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ «ФАКЕЛ»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариство «Факел»

2. Код за ЄДРПОУ 04601469
3. Місцезнаходження 08500, мiсто Фастiв, 

Промвузол
4. Міжміський код, телефон та факс +38 04565 66760 

+38 04565 66762
5. Електронна поштова 
адреса

urist@fakel.ua

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

http://www.fakel.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента 

прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. 
Припинено повноваження члена наглядової ради - юридичної особи: НЕ 
271947 Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кiмбервiль файненс 
енд iнвестмент лiмiтед» (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT 
LIMITED) (Кiпр). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 
89,791537%. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
18.04.2014р. по 26.04.2016р.

Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. 
Припинено повноваження члена наглядової ради - Машлякiвського 
Леонiда Павловича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 
0%. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. 
по 26.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня, 
оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. 
Припинено повноваження члена наглядової ради - Плаунова Дмитра 
Євгеновича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. по 
26.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи вiдсутня, 
оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. 
Обрано на посаду члена наглядової ради - Дирдiна Максима Євгенови-
ча. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0%. Строк, на який 
обрано особу: на 3 роки. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Унiверситет державної фiскальної 
служби України, Доцент кафедри кримiнального процесу та 
кримiналiстики Навчально-наукового iнституту права. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо 
паспортних даних посадової особи вiдсутня, оскiльки посадова особа 
не надала згоди на її розкриття.

Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. 
Обрано на посаду члена наглядової ради - Машлякiвського Леонiда 
Павловича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0%. Строк, 
на який обрано особу: на 3 роки. Iнформацiя про iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Факел», Вико-
навчий директор; Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи 
вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Рiшення про змiну в персональному складi посадових осiб емiтента 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Факел» 26.04.2016 р. 
Обрано на посаду члена наглядової ради - Плаунова Дмитра Євгенови-
ча. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0%. Строк, на який 
обрано особу: на 3 роки. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: не займала посад. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо 
паспортних даних посадової особи вiдсутня, оскiльки посадова особа 
не надала згоди на її розкриття.

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

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

2. Генеральний директор Брижатий Вячеслав Володимирович
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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

ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-
ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЛЬВІВ-
СЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», 01059900, 
79007, м. Львів, вул. Гоголя, буд.1,
(032) 226-38-80 

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

27.04.2016 

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

http://stockmarket.gov.ua
http://railway.lviv.ua 

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

У зв’язку з реорганізацією шляхом злиття, відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів України від 
25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акці-
онерного товариства «Українська залізниця», 
ДТГО «Львівська залізниця» закінчило свою госпо-
дарську діяльність 30.11.2015. Правонаступник 
ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) роз-
почало свою фінансово-господарську діяльність з 
01.12.2015, тому аудит фінансової звітності ДТГО 
«Львівська залізниця» за 11 місяців 2015 року не 
проводився.

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

 ДТГО «Львівська 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  про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за приві-
лейованими 

акціями
Сума нарахованих 
дивідендів, грн

- -  -  -

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

-  -  -  -

Сума виплачених 
дивідендів, грн

 -  -  -  -

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

 -  -  -  -

Дата виплати дивіден-
дів

 -  -  -  -

Опис ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товари-
ством, інформація про дивіденди відсутня. 

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

ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  150 246  14 611 304
Основні засоби (за залишковою вартістю)  0  8 767 930
Довгострокові фінансові інвестиції  0  50 751
Запаси  0  375 429
Сумарна дебіторська заборгованість  150 246  3 733 585
Грошові кошти та їх еквіваленти  0  77 241
Власний капітал  36 861  10 457 949
Статутний капітал  0  2 547 209
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 36 861 3 302 416 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  0  2 368 962 
Поточні зобов'язання і забезпечення  113 385  1 784 393 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- - 

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

- - 

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

загальна номінальна 
вартість

0 200 000 

у відсотках від статутного 
капіталу

 0  7,9

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

 0  200 000 

Начальник
фінансово-економічної служби __________

(підпис)
Л.В.Карпенко 

М. П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЛІТКІВСЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА «ЛЮБИЧ» 

(код за ЄДРПОУ 05468133)
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«ЛІТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛЮБИЧ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05468133
3. Місцезнаходження: 07411, Київська обл., Броварський район, село 

Літки, вул. Незалежності, будинок 40
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (04594)2-42-68, факс (04594) 

2-42-20
5. Електронна поштова адреса: nakhmedova@natsynarachuk.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05468133.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб Приватного 

акціонерного товариства «ЛІТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛЮБИЧ».
2. Текс повідомлення

Приватне акціонерне товариство «ЛІТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛЮ-
БИЧ» повідомляє про зміну складу виконавчого органу Товариства: звільнення 
з посади Директора ПрАТ «Літківська швейна фабрика «Любич» Харітонова 

А.В. з 29.04.2016 року (рішення, оформлене протоколом № 1/2016 від 22 квітня 
2016 року), та призначення (обрання) на посаду Директора ПрАТ «Літківська 
швейна фабрика «Любич» Гуля Олександра Петровича з 30.04.2016 року.

Рiчними Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства 
«Лiткiвська швейна фабрика «Любич» № 1/2016 вiд 22.04.2016 року прийнято 
рiшення звiльнити з посади Директора ПрАТ «Лiткiвська швейна фабрика 
«Любич» Харiтонова Андрiя Володимировича з 29 квiтня 2016 року на пiдставi 
поданої заяви про звiльнення. Виконував повноваження Директора з 
08.05.2012 року. Судимостей не має. Частка в Статутному капiталi ПрАТ 
«Лiткiвська швейна фабрика «Любич» вiдсутня. Непогашена судимiсть 
вiдсутня, до вiдповiдальностi за корисливi та службовi злочини не притягував-
ся. Фiзична особа не дала згоду на розголошення своїх особистих даних.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства 
«Лiткiвська швейна фабрика «Любич» (протокол № 1/2016 вiд 22.04.2016 
року) прийнято рiшення обрати на посаду Директора ПрАТ  «Лiткiвська 
швейна фабрика «Любич» Гуля Олександра Петровича з 30 квiтня 2016 
року, безстроково. Судимостей не має. Частка в Статутному капiталi ПрАТ 
«Лiткiвська швейна фабрика «Любич» вiдсутня. Непогашена судимiсть 
вiдсутня, до вiдповiдальностi за корисливi та службовi злочини не притягу-
вався. Попереднє мiсце роботи - ТОВ «Метроград». Фiзична особа не дала 
згоду на розголошення своїх особистих даних.

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Юность-2", 24103012 
м. Київ , Деснянський, 02192, Київ, 
Шолом-Алейхема,2-А (044)549-03-83,

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

26.04.2016 рік

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

http://24103012.smida.gov.ua/

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Комісії з припинення ________  Буцан М.А.
 (підпис)
 М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮНОСТЬ-2”
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТ ВО «УЖГОРОДСЬКИй 
ТУРБОГАЗ», ЄДРПОУ 00153608, Закарпат-
ська область, 88000, Уж город, Болгарська, буд. 3, 
тел./факс (0312) 66-04-85

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

27 квітня 2016 року

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

www.turbogaz.pat.ua

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми, якою про-
ведений аудит фінан-
сової звітності

Приватне підприємство «АФ «Економiст-Аудит» , 
ЄДРПОУ 33075963

5. Інформація про 
загальні збори

Позачергові загальні збори акціонерів відбулися  
17 лютого 2015 року, прийняли участь у зборах  
346 744 226 голосів, що становить 90,1719% від зага-
льної кількості акцій Товариства. Позачергові загальні 
збори скликалися за ініціативою Наглядової ради.
Питання що виносилися на розгляд загальних зборів 
акціонерів Товариства:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових за-
гальних зборів акціонерів, визначення термінів дії їх 
повноважень. Затвердження умов договору про вико-
нання повноважень лічильної комісії.
2. Про майнове поручительство за кредитними 
зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед 
Національним банком України.
3. Про вирішення інших питань, пов’язаних із майно-
вим поручительством за кредитними зобов’язаннями 
АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним 
банком України.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
будуть вчинятися ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
5. Про затвердження договорів укладених ПАТ  «Ужго-
родський Турбогаз».
Всі питання порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення при-
йнято.
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 22 квітня 
2015 року, прийняли участь у зборах 346 744 226 голо-
сів, що становить 88,1786% від загальної кількості ак-
цій Товариства.
Питання що виносилися на розгляд загальних зборів 
акціонерів Товариства:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів 
акціонерів, визначення термінів дії їх повноважень. 
2. Звіт Директора ПАТ «Ужгородський Турбогаз» про 
результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2014 році та прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту. Основні напрями діяль-
ності Товариства на 2015 рік. 
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз» 
за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства у 2014 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ 
«Ужгородський Турбогаз» за 2014 рік. 
6. Розподіл прибутку Товариства у 2014 році, виплату 
дивідендів за підсумками роботи у 2014 році та фор-
мування фондів ПАТ «Ужгородський Турбогаз» у 
2015  році. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
будуть вчинятися ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом 
викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нор-
мативних актів Товариства шляхом викладення їх в 
новій редакції. 
10. Про затвердження договорів укладених ПАТ  «Ужго-
родський Турбогаз».
Всі питання порядку денного загальних зборів акціоне-
рів Товариства розглянуті, рішення прийнято.
Пропозиції по питанням порядку денного акціонерами 
не подавалися.

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 842096 927160
Основні засоби (за залишковою вартістю) 385177 384642
Довгострокові фінансові інвестиції 7767 7767
Запаси 28612 24306
Сумарна дебіторська заборгованість 345697 439417
Грошові кошти та їх еквіваленти 3215 972
Власний капітал 411049 411049
Статутний капітал 100000 100000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -168500 -32423
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 196716 197047
Поточні зобов'язання і забезпечення 302746 251402
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.) 400000000 400000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

-- --

у відсотках від 
статутного капіталу

-- --

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

0 0

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у видані.
Директор 
ПАТ «Ужгородський Турбогаз»  Качур М.В.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ», 00206109, Україна Луган-
ська обл. 93411 м. Сєвєродонецьк пр-т Гвардiйський, буд. 32, (06452) 
2-85-20

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: orghim.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИй ОРГХIМ»

Річна інформація за 2015р.
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАїНА»
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

Приватне акцiонерне товариство "ДХЛ IНТЕРНЕ-
ШНЛ УКРАЇНА", код за ЄДРПОУ 22925230 
Київська, Печерський, 01010, Київ, вул. Iвана 
Мазепи 11-Б (044) 4617500 

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

28.04.2016

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

http://www.dhl.com.ua

Керівник фінансового департаменту  Ляхевич О.А.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕЛІТА», 00310120, 16100, Україна, Чернігівська 
обл., Сосницький р-н, смт Сосниця, вул. Освіти, 10, (04655) 21346.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми: ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ», 01204513.

5. Інформація про загальні збори:
Річні загальні збори акціонерів емітента відбулись 17.04.2015р., кворум 

зборів 73,5346%.
Річні загальні збори акціонерів було скликано відповідно до рішення На-

глядової ради від 10.03.2015р. Рішенням Наглядової ради від 01.04.2015р. 
внесено доповнення до переліку питань порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів за пропозицією акціонера ТОВ «Доля».

Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах (порядок 
денний річних загальних зборів акціонерів):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. 2. Обрання голо-
вуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загаль-
них зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 
за 2014 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради за 2014 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за під-
сумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 
рік. 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства 
за 2014 рік. 7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2014 році. 
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради. 9. Обрання членів Наглядової ради. 10. Обрання Голови Наглядової 
ради. 11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

За результатами розгляду питань порядку денного річними загальними 
зборами акціонерів від 17.04.2015 р. прийняті наступні рішення:

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лі-
чильну комісію у складі 3 осіб: Чабак Любов Дмитрівна – голова лічильної 
комісії; Чаус Ніна Петрівна – член лічильної комісії; Скороход Ніна Михай-
лівна – член лічильної комісії. 2.1. Головує на Загальних зборах акціонерів 
Голова Наглядової ради Товариства Єрко Т.І. 2.2. Обрати для проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Велич-
ко  Г.В. 2.3. Затвердити регламент проведення зборів. Надати для доповіді 
з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до 
доповідача) - 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. 3. За-
твердити звіт директора про результати діяльності Товариства в 2014 році. 
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5.1. Затвердити 

звіт Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської 
діяльності Товариства в 2014 році. 5.2. Затвердити висновки Ревізійної ко-
місії щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 
рік. 6. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 
2014 рік, складений за міжнародними стандартами фінансової звітності. 
7. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2014 році, ви-
значений за міжнародними стандартами фінансової звітності, у розмірі 3 
627 тис. грн. не розподіляти. 8. Припинити повноваження членів Наглядо-
вої ради Товариства: Єрка Тараса Івановича – голова Наглядової ради; 
Муригіна Дмитра Володимировича – член Наглядової ради; Величко Гали-
ни Володимирівни – член Наглядової ради. 9. Обрати Наглядову раду То-
вариства в складі: Єрко Тарас Іванович; Величко Галина Володимирівна; 
Муригін Дмитро Володимирович. 10. Обрати головою Наглядової ради То-
вариства Єрка Тараса Івановича. 11.1. Затвердити умови безоплатних тру-
дових договорів з головою та членами Наглядової ради. 11.2. Уповноважи-
ти директора Товариства Пономаренка Сергія Григоровича підписати 
безоплатні трудові договори з головою та членами Наглядової ради Това-
риства.

Позачергові збори акціонерів у 2015 році не проводились.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів у звітно-

му 2015 році та попередньому 2014 році не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 
2015 р.

Попе-
редній 
2014 р.

Усього активів 97 131 82 533
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 698 6 494
Довгострокові фінансові інвестиції 60 664 51 627
Запаси 24 991 17 270
Сумарна дебіторська заборгованість 1 197 6 868
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 533 271
Власний капітал 75 651 67 401
Статутний капітал 569 569
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 55 759 50 512
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 14 479 7 105
Поточні зобов'язання і забезпечення 7 001 8 027
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

39,30 31,89

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

39,30 31,89

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 113720 113720
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 
ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ", 
21547168Київська, Києво-Святошинський, 
08130, село Петропавлiвська Борщагiвка, 
Петропавлiвська, 4 044 3714047,

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

27.04.2016

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

http://altsest.com/ua/

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАРАНТ» 
23703520, Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 13-19, оф. 3, 
044 238-64-05

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

27.04.2016

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

www.intergarant.com 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШЛЯХБУД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента 
за 2015 рік

1.Загальні відомості:
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Шлях-

буд»
Код за ЄДРПОУ 14220580

Місцезнаходження: 14030, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Черні-
гів, вул. Одинцова, буд. 7-Б

Міжміський код та телефон емітента: (04622) 3-51-19, 3-50-14 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: Повний текст річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 27.04.2016р.

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

Генеральний директор ПрАТ «Шляхбуд»  Домашенко В.В.
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1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акціонерне товари-
ство «Виробниче об’єднання 
«Мальва», 24117037, 04053, 
м.  Київ, вул. Артема, 52-д , 
тел.  044 486-47-12

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://www.malva-systems.net/
accounting-html/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МАЛЬВА»

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 "КРИВОРIЖГАЗ", 03341397Дні-
пропетровська , д/в, 50051, мiсто 
Кривий Рiг, проспект Металургiв, буд.1 
(056) 405-40-00,

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

https://kr.104.ua/ua/

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ГРАНТ ТОРНТОН 
ЛЕГIС", 34764976 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАНТ 
ТОРНТОН ЛЕГIС", 34764976

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

чергові позачергові
X

Дата проведен-
ня

23.03.2015

Кворум зборів** 81.61451
Опис 1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 

Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв 
Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення 
Загальних зборiв Товариства.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк.
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2014 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства 
за 2014 рiк.
9. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття 
збиткiв) за пiдсумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2015 рiк.
11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом затвердження його в новiй 
редакцiї.
12. Про внесення змiн та доповнень до Положення 
про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та 
Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх 
у новiй редакцiї.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що 
передував звітньому

за 
простими 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
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.

17977 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Рiшенням Загальних зборiв Товариства по 

питанню розподiл прибутку Товариства 
(порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 
2014 року прийнято рiшення дивiденди не 
нараховувати у зв'язку з вiдсутнiстю чистого 
прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 
2014 роцi.

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 255800 244644
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 62 62
Запаси 10539 5864
Сумарна дебіторська заборгованість 7216 9268
Грошові кошти та їх еквіваленти 13643 26825
Власний капітал -64255 -37959
Статутний капітал 875 875
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -98618 -67512
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 68228 69264
Поточні зобов'язання і забезпечення 251827 213339
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-7.73 -8.37

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

-7.73 -8.37

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4375000 4375000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИВОРIЖГАЗ”

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 «ЕФЕС УКРАїНА»,код за ЄДРПОУ 00377457,83059, мiсто Донецьк, 
проспект Iллiча, будинок 106тел (044) 3932676 (дод. 67-62) факс (044) 
3932674

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27 квітня 2016 року

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

http://00377457.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕФЕС УКРАїНА»
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 Річна інформація емітента
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне Акцiонерне Товариство "Iдея Банк", 
Код ЄДРПОУ 19390819 
79008, м.Львiв, Валова,11 (032)2350920,

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.ideabank.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудит-сервiс IНК", 
Код ЄДРПОУ 13659226 

 5. Інформація про 
загальні збори 

30 квітня 2015 року проведено чергові Загальні Збори Акціонерів. 
Кворум зборів – 99,3386 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1)Обрання Лiчильної комiсiї.
2)Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3)Затвердження Звiту Правлiння Банку за 2014 рiк.
4)Затвердження Звiту Спостережної Ради Банку за 2014 рiк.
5)Затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї Банку за 2014 рiк.
6)Затвердження рiчного звiту Банку за 2014 рiк.
7)Затвердження висновку/звiту незалежного аудитора про фiнансову 

звiтнiсть Банку за 2014 рiк.
8)Розподiл прибутку за 2014 рiк.
9)Про збiльшення статутного капiталу Банку.
10)Про внесення змiн до Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв 

Банку.
11)Про внесення змiн до Положення про Правлiння Банку.
12)Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

Банку.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів
та присутніх осіб не надходило жодних зауважень щодо порядку та пра-

вильності ведення зборів, 
розгляду питань та прийняття рішень.
Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.
21 травня 2015 року проведено позачергові Загальні Збори Акціонерів. 
Кворум зборів – 99,3386 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання Лiчильної комiсiї;
2.Обрання Голови та Секретаря зборiв;
3.Збiльшення статутного капiталу Банку на суму 71 428 570,00 грн. 

(сiмдесят один мiльйон чотириста двадцять вiсiм тисяч п?ятсот сiмдесят 
гривень) шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

4.Про затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй.
5.Про затвердження проспекту емiсiї акцiй.
6.Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено 

розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення.
7.Про визначення уповноваженого органу Банку якому надаються по-

вноваження щодо:
прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з 

першими власниками (у разi якщо на запланований обсяг акцiй будуть до-
строково укладенi договори з першими власниками акцiй за умови повної 
оплати вартостi акцiй);

затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками, 
результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватно-
го розмiщення акцiй, в тому числi при недосягненнi запланованого обсягу 
розмiщення;

прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у 

встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення 
акцiй органом Банку, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 
невнесення (незатвердження) у встановленi законодавством строки змiн 
до статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу Банку з ураху-
ванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй;

письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне пра-
во на придбання розмiщуваних Банком акцiй, про можливiсть реалiзацiї 

такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкова-
ному органi. 

8.Про визначення уповноважених осiб Банку, яким надаються повнова-
ження: 

отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд ви-
користання свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 
прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це передбачено умовами 
приватного розмiщення акцiй);

проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пере-
важного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення;

проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів
та присутніх осіб не надходило жодних зауважень щодо порядку та пра-

вильності ведення зборів, 
розгляду питань та прийняття рішень.
Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.
Проведення позачергових Зборів Акціонерів ініційовано Спостережною 

Радою Банку.
21 липня 2015 року проведено позачергові Загальні Збори Акціонерів. 
Кворум зборів – 99,3400 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1)Обрання Лiчильної комiсiї.
2)Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3)Про внесення змiн до Статуту Банку.
4)Про внесення змiн до Положення про Спостережну Раду Банку.
5)Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради.
6)Визначення кiлькiсного складу Спостережної Ради; 
7)Обрання членiв Спостережної Ради.
8)Обрання Голови Спостережної Ради.
9)Припинення повноважень повного складу Ревiзiйної Комiсiї Банку.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів
та присутніх осіб не надходило жодних зауважень щодо порядку та пра-

вильності ведення зборів, 
розгляду питань та прийняття рішень.
Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.
Проведення позачергових Зборів Акціонерів ініційовано Спостережною 

Радою Банку.
02 вересня 2015 року проведено позачергові Загальні Збори Акціоне-

рів. 
Кворум зборів – 99,3400 голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1)Обрання Лiчильної комiсiї.
2)Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3)Про внесення змiн до Статуту Банку.
Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-

гальних зборів акціонерів
та присутніх осіб не надходило жодних зауважень щодо порядку та пра-

вильності ведення зборів, 
розгляду питань та прийняття рішень.
Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного одноголосно.
Проведення позачергових Зборів Акціонерів ініційовано Спостережною 

Радою Банку.
6. Інформація про дивіденди. Емiтентом за звiтний та попереднiй роки 

дивiденди не нараховувались.
II. Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку 

(тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 2787872 2893770
Грошові кошти та їх еквіваленти 297503 136011
Кошти в інших банках 0 112
Кредити та заборгованість клієнтів 2208527 2240418
Усього зобов'язань 2637941 2545066
Кошти банків 172 275659
Кошти клієнтів 2325656 2116825
Усього власного капіталу та частка 
меншості

149931 348704

Статутний капітал 257610 186181
Чистий прибуток/(збиток) -293739 -84397
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-1.55 -0.46

Голова Правління  М.В. Власенко

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “IДЕЯ БАНК”
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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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇН-
СЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТIВ 
ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI "УКРГАЗПРОЕКТ", 
00158592, ВУЛ. АРТЕМА, 77, м. КИЇВ, 
Шевченкiвський, 04050, Україна, 044 484-05-50

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

http://www.ukrgazproekt.com.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277

5. Інформація 
про загальні збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
21.04.2015 року. Кворум зборів: 99,86127% до 
загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття 
рішень з порядку проведення загальних зборів. 
2.Обрання Голови та членів лічильної комісії. 
3. Прийняття 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 наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради за 2014 р. 
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 
р. 7. Розподіл прибутку та збитків товариства. 
8.  Затвердження рішень Наглядової ради про 
надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів за 2014 р. 9. Про дострокове припи-
нення повноважень членів Наглядової ради. 
10. Про дострокове припинення повноважень 
членів Ревізійної комісії. 11. Про обрання 
Наглядової ради у новому складі.12. Про обрання 
Ревізійної комісії у новому складі. 13. Поперечне 
схвалення правочинів, які можуть бути вчинені 
Товариством протягом одного року з дня прове-
дення загальних зборів акціонерів. Пропозицій до 
порядку денного не надходило. Голосування 
проведено з усіх питань порядку денного зборів 
акціонерів. Рішення прийняті більшістю голосів 
акціонерів по принципу 1 акція - 1 голос. Рішення 
про обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії 
приймалось шляхом кумулятивного голосування. 
Результати розгляду питань порядку денного - за-
тверджені річні звіти органів управління товари-
ства, розподілено прибутки та збитки товариства 
(рішення про виплату дивідендів не приймалося), 
достроково припинено повноваження Наглядової 
ради та Ревізійної комісії, обрано новий склад 
Наглядової ради та Ревізійної комісії, надано 
попередню згоду на вчинення товариством на 
протязі року значних правочинів. Рішення прийняті 
з усіх питань порядку денного зборів.

5. Інформація 
про загальні збори

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведен-
ня: 10.11.2015 року. Кворум зборів: 99,88095% до 
загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання 
Голови та членів лічильної комісії. 2.Обрання 
голови та секретаря зборів. 3. Прийняття рішень з 
порядку проведення зборів. 4. Затвердження ринко-
вої вартості акцій.

5. Збільшення статутного капіталу шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових 
внесків. 6. Затвердження рішення про приватне 
розміщення акцій та визначення переліку осіб 
серед яких передбачено розміщення акцій. 
7. Визначення уповноваженого органу товариства 
якому надаються повноваження щодо прийняття 
рішень залучення адерайтера, внесення змін до 
проспекту …8 Визначення уповноважених осіб 
яким надаються повноваження проводити дії щодо 
забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на купівлю акцій додаткового 
випуску. Особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного відсутні. Особа, 
що ініціювала проведення позачергових загальних 
зборів: Наглядова рада. Результати розгляду 
питань порядку денного рішення по всім питанням 
порядку денного прийнято більшістю голосів 
акціонерів, за принципом одна акція один голос.

6. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами 
періоду, що переду-

вав звітному

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
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 Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами 
дiяльностi товариства в 2014 р. та за результатами 
роботи товариства в 2015 р. неприймалося. Інша 
інформація відсутня.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 88733 88924
Основні засоби (за залишковою вартістю) 304 379
Довгострокові фінансові інвестиції 104 104
Запаси 76506 64110
Сумарна дебіторська заборгованість 1573 13018
Грошові кошти та їх еквіваленти 354 1344
Власний капітал -69875 -16813
Статутний капітал 1600 1600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -83329 -30267
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 54074 1856
Поточні зобов'язання і забезпечення 104534 103881
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -29,51 -22,64
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-29,51 -22,64

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1797695 1797695
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 __
Глоба М.Ф. 25.04.2016

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАїНСЬКИй IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ОБ’ЄКТIВ ГАЗОВОї ПРОМИСЛОВОСТI “УКРГАЗПРОЕКТ”
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Повідомлення про виникненняособливоїінформації (інформації про 
іпотечніцінніпапери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційномудрукованомувиданні)

I. Загальнівідомості
1. Повненайменуванняемітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ 00191224
3. Місцезнаходження 69600, мiстоЗапорiжжя, 

вул. Дiагональна, будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс (061)283-91-35 236-14-52
5. Електроннапоштова адреса nikolay.zinchenko@

zaporozhcoke.com
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка 
додаткововикористовуєтьсяемітентом 
для розкриттяінформації

www.zaporozhcoke.com

7. Вид особливоїінформації Змінаскладупосадовихосібемі-
тента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», якi вiдбулись 

«26» квiтня 2016 року було прийняте рiшення з питання сьомого порядку 
денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Припинення повноважень члена На-
глядової ради Товариства», яким припинено з «30» квiтня 2016 року повно-
важенн ядiючого (на момент проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) 
одноособового члена Наглядової ради – Приватної компанiї з обмеженою 
вiдповiдальнiстю МетiнвестБ.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 
B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697).

Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента у 
розмiрi 52,1677% вiд загальної кiлькостi акцiй (кiлькiсть акцiй - 62 249 218 
шт.). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать посадовiй особi в грошово-
му вираженнi складає 622 492,18 грн. 

Змiни у персональному складi посадових осiб емiтента вiдбулись на 
пiдставi прийняття рiшення з питання сьомого порядку денного Загальних 
зборiв акцiонерiв: «Припинення повноважень члена Наглядової ради Това-
риства», якi вiдбулись «26» квiтня 2016 року.

Строк протягом якого особа перебувала на посадi одноособового члена 
Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» складає 1 рiк12 днiв.

Iнформацiя щодо прiзвища, iменi та по батьковi, паспортних даних, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не надається, 
оскiльки посадова особа є юридичною особою.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», якi вiдбулись 
«26» квiтня 2016 року було прийняте рiшення з питання дев’ятого порядку 
денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу На-
глядової ради Товариства», яким обрано з «01» травня 2016 року до скла-
ду Наглядової ради строком на 3 (три) роки Риженкова Юрiя Олександро-
вича - Члена Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.).

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Iнформацiя щодо розмiру пакета акцiй або частки, якою володiє посадо-

ва особа у статутному капiталi емiтента не зазначається, оскiльки особа не 
володiє акцiями товариства.

Змiни у персональному складi посадових осiб ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» 
вiдбулись на пiдставi прийняття рiшення з питання дев’ятого порядку ден-
ного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу Нагля-
дової ради Товариства», яким обрано з «01» травня 2016 року до складу 
Наглядової ради строком на 3 (три) роки Риженкова Юрiя Олександровича 
- Члена Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу обрано Членом Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» з  

«01» травня 2016 року строком на 3 (три) роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала наступнi посади: 
- з 01.03.2010 р. до 23.12.2013 р. виконавчий директор ТОВ «ДТЕК» 

(iдентифiкацiйний код 34225325);
- з 24.12.2013 р. до теперiшнього часу Генеральний директор  

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721).
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», якi вiдбулись 

«26» квiтня 2016 року було прийняте рiшення з питання дев’ятого порядку 
денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу На-
глядової ради Товариства», яким обрано з «01» травня 2016 року до скла-
ду Наглядової ради строком на 3 (три) роки Погожева Олександра Володи-
мировича - Члена Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.).

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Iнформацiя щодо розмiру пакета акцiй або частки, якою володiє посадо-

ва особа у статутному капiталi емiтента не зазначається, оскiльки особа не 
володiє акцiями товариства.

Змiни у персональному складi посадових осiб ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» 
вiдбулись на пiдставi прийняття рiшення з питання дев’ятого порядку ден-
ного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу Нагля-

дової ради Товариства», яким обрано з «01» травня 2016 року до складу 
Наглядової ради строком на 3 (три) роки Погожева Олександра Володими-
ровича - Члена Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу обрано Членом Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» з  

«01» травня 2016 року строком на 3 (три) роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала наступнi посади: 
- з 02.01.2007 р. до 31.12.2009 р. Директор з виробництва Череповець-

кого Металургiйного комбiнату (РосiйськаФедерацiя);
- з 10.12.2010 р. по теперiшнiй час Директор Металургiйного дивiзiону 

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721).
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», якi вiдбулись 

«26» квiтня 2016 року було прийняте рiшення з питання дев’ятого порядку 
денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу На-
глядової ради Товариства», яким обрано з «01» травня 2016 року до скла-
ду Наглядової ради строком на 3 (три) роки Данкову Юлiю Сергiївну - Чле-
на Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.).

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Iнформацiя щодо розмiру пакета акцiй або частки, якою володiє посадо-

ва особа у статутному капiталi емiтента не зазначається, оскiльки особа не 
володiє акцiями товариства.

Змiни у персональному складi посадових осiб ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» 
вiдбулись на пiдставi прийняття рiшення з питання дев’ятого порядку ден-
ного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу Нагля-
дової ради Товариства», яким обрано з «01» травня 2016 року до складу 
Наглядової ради строком на 3 (три) роки Данкову ЮлiюСергiївну - Члена 
Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу обрано Членом Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» з  

«01» травня 2016 року строком на 3 (три) роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: 
- з 29.03.2010 р. до 01.06.2015 р. Директор по фiнансовому контролю 

Гiрничодобувного дивiзiонуТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний 
код 34093721);

- з 02.06.2015 р. до теперiшнього часу Директор департаменту 
контролiнгу ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 
34093721).

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», якi вiдбулись 
«26» квiтня 2016 року було прийняте рiшення з питання дев'ятого порядку 
денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу На-
глядової ради Товариства», яким обрано з «01» травня 2016 року до скла-
ду Наглядової ради строком на 3 (три) роки Романову Свiтлану Миколаївну 
- Члена Наглядової ради (представник акцiонераMetinvest B.V.).

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Iнформацiя щодо розмiру пакета акцiй або частки, якою володiє посадо-

ва особа у статутному капiталi емiтента не зазначається, оскiльки особа не 
володiє акцiями товариства.

Змiни у персональному складi посадових осiб ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» 
вiдбулись на пiдставi прийняття рiшення з питання дев'ятого порядку ден-
ного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу Нагля-
дової ради Товариства», яким обрано з «01» травня 2016 року до складу 
Наглядової ради строком на 3 (три) роки Романову Свiтлану Миколаївну - 
Члена Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу обрано Членом Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» з «01» 

травня 2016 року строком на 3 (три) роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: 
- з 01.02.2002 р. до 31.08.2012 р. Головний юрисконсульт з питань 

вирiшення спорiв та судочинства «Бейкер i Макензi, Сi Ай ЕсЛiмiтед»;
- з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу Директор з правового забезпе-

чення ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721).
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», якi вiдбулись 

«26» квiтня 2016 року було прийняте рiшення з питання дев'ятого порядку 
денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу На-
глядової ради Товариства», яким обрано з «01» травня 2016 року до скла-
ду Наглядової ради строком на 3 (три) роки Акулича Андрiя Миколайовича 
- Члена Наглядової ради (незалежний директор).

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Iнформацiя щодо розмiру пакета акцiй або частки, якою володiє посадо-

ва особа у статутному капiталi емiтента не зазначається, оскiльки особа не 
володiє акцiями товариства.

Змiни у персональному складi посадових осiб ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» 
вiдбулись на пiдставi прийняття рiшення з питання дев'ятого порядку ден-
ного Загальних зборiв акцiонерiв: «Обрання персонального складу Нагля-
дової ради Товариства», яким обрано з «01» травня 2016 року до складу 
Наглядової ради строком на 3 (три) роки Акулича Андрiя Миколайовича - 
Члена Наглядової ради (незалежний директор).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРIЖКОКС”



№82, 28 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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Особу обрано Членом Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» з «01» 
травня 2016 року строком на 3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: 
- з серпня 2007 р. по жовтень 2012 р. Старший менеджер Вiддiлу 

внутрiшнього контролю та управлiння ризиками ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛ-
ДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721);

- з жовтня 2012 р. по лютий 2016 р. Директор з методологiї та фiнансового 
контролю Дирекцiї з логiстики та закупок ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
(iдентифiкацiйний код 34093721);

- лютого 2016 р. по теперiшнiй час Комерцiйний директор 

ПАТ  «Запорiжсталь».

III. Підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірністьінформації, щоміс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальністьзгідноізза-
конодавством. 

2. Найменування посади Литовка ВiталiйАнатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвищекерівника)

М.П. 27.04.2016
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ШЕЛЬФ», 24800066, 
71112 Запорiзька область д/н м. Бердянськ вул. Горбенка, буд. 7, (062) 
335-63-12; (062) 257-72-50; 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016;3. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію dhelf.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ШЕЛЬФ»

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 
«Ресторан «Градецький», 14231708 Чернігівська , Деснянський, 14005, м. 
Чернiгiв, проспект Миру, буд. 68 (04622) 4-20-25.

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: http://gradetskiy.athost.info/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИй»

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКIВСЬКА»

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

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

Публічне акцiонерне товариство 
"Птахофабрика"Василькiвська"; 
05513193; 08635, Київська, 
Василькiвський, с.Зелений Бiр, 
вул.  Радянська, 19; (04571) 3-84-32

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

http://05513193.infosite.com.ua/

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "Міжнародний інститут аудиту", 
21512649

5. Інформація про загальні збори 
Протягом звітного періоду загальні збори акціонерів ПАТ  "Птахофабрика
"Василькiвська" не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось

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

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 46470 40053
Основні засоби (за залишковою вартістю) 32253 34075
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4885 761
Сумарна дебіторська заборгованість 5050 3072
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 6
Власний капітал 42617 37003
Статутний капітал 2700 2700
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

30630 25016

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 3853 3050
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,52 (0,25)

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

0,52 (0,25)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10801032 10801032
Цінні папери влас-
них випусків, вику-
плені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Річна інформація 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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРАїНСЬКИй БЕКОН", 
33380539, Донецька обл., Костянтинiвський 
район, с. Водяне - 2, Зелена, 1-А, 85180,
 06272 61031

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

28.04.2016

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

http://33380539.smida.gov.ua/

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

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

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАЛ-ЕКСПЕРТ», 
14237421Чернігівська , Новозаводський, 14017, м. Чернігів, проспект 
Перемоги, буд. 39 (0462) 612854. 

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: http://antal.athost.іnfo/
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Повідомляємо, що 15.04.2016р. Загальними Зборами ПрАТ «БАРВА-
ПРОМТАРА» (Протокол № 1 від 15.04.2016р.) було прийняте рішення напра-
вити на виплату дивідендів з чистого прибутку за 2000-2015рр. 10 500 000 
(десять мільйонів п’ятсот тисяч) грн. 00 коп., у зв'язку з чим було прийнято На-
глядовою радою ПрАТ «БАРВАПРОМТАРА» рішення: 

1. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів, станом на 22 квітня 2016р. 

2. Встановити строк виплати дивідендів до 14 жовтня 2016р. Дивіденди 
виплачувати грошовими коштами на вказані акціонером в адресованій то-
вариству заяві банківські рахунки. 

3. Розмір дивідендів – 186,66 грн. на одну просту іменну акцію.
Розмір дивідендів, належний до виплати кожному з акціонерів Товари-

ства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать ак-
ціонеру станом на 22 квітня 2016р. 

Дивіденди акціонерам будуть виплачені грошовими коштами за відра-
хуванням податків, які визначаються чинним законодавством України. 

У разі звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення 

встановленого терміну для виплати дивідендів, акціонер подає письмову 
заяву, після розгляду якої, Товариство приймає рішення та встановлює 
строки сплати належної акціонеру суми дивідендів, виходячи із фінансово-
го стану Товариства на момент звернення акціонера. 

У разі не звернення акціонера впродовж 3-х років (строк позовної дав-
ності) з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про 
виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2000-2015рр., сума 
дивідендів нарахованих до виплати акціонеру, залишається в розпоря-
дженні Товариства.

Для отримання роз’яснень звертайтесь за адресою:
ПрАТ «БАРВАПРОМТАРА»

77422, с.Ямниця,
Тисменицького району,

Івано-Франківської області,
тел. 0342-50-68-71.

З повагою, 
Голова Наглядової ради  Ю.А.Бойчук

Шановний Акціонере ПрАТ «БАРВАПРОМТАРА» !

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 «ЧЕРНІГІВСЬКИй ЗАВОД «МЕТАЛІСТ», 
02972523, Чернігівська , Новозаводський,, 14017, м. Чернігів, вул. Промис-
лова, буд.7 (04622) 4-40-60.

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 http://metalіst.athost.іnfo/.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Товариство з обмеженою відповідальністю «Київаудит», 01204513

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство): Річні загальні збори акціонерів було скликано 
відповідно до рішення Наглядової ради від 02.03.2015. Дата проведення зборів 
21.04.2015, кворум 64,8631 %. Пропозиції до переліку питань порядку денного 
загальних зборів (додаткові питання) акціонерами не вносились. Особа, що по-
давала пропозиції до переліку питань до порядку денного - Тарасовець О.М. 
Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах (порядок денний 
річних загальних зборів акціонерів): 1. Обрання членів лічильної комісії, включа-
ючи голову. Ухвалили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії 
Щупак О.В., члени лічильної комісії Скорина С.П., Метельська С.С. 2. Обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загаль-
них зборів. Ухвалили: Голова зборів Мірошниченко І.І. (Голова Наглядової ради). 
Секретар зборів Щупак О.В. Регламент роботи зборів: доповідачу до 15 хвилин, 
питання та обговорення до 5 хвилин, провести збори без перерви. 3. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік. Ухвалили: Затвер-
дити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2014 році. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради за 2014 рік. Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2014 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014 
рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2014 рік. Ухвалили: 1. Затвердити звіт 
Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
в 2014 році. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного 
звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік. Ухвалили: Затвердити 
баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2014 рік. 7. Покриття 

збитків 2014 року. Ухвалили: Збиток за результатами діяльності Товариства у 
2014 році у розмірі 152 тис.грн. не покривати. 8. Про попереднє схвалення зна-
чних правочинів товариства. Ухвалили: 1. Схвалити значні правочини, які вчине-
ні та/або які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залу-
чення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/
або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого май-
на Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше  
1,5 млн. грн. 2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з 
установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів 
овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпо-
тек, в тому числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб.

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2609 2290
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1695 1861
Довгострокові фінансові інвестиції 0 84
Запаси 493 237
Сумарна дебіторська заборгованість 182 19
Грошові кошти та їх еквіваленти 108 8
Власний капітал 1963 1852
Статутний капітал 673 673
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -656 -767
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 646 438
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.0115 -0.056
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.0115 -0.056

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2693848 2693848
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Автоальянс - ХХI сторiччя», 31282328, Україна Шевченкiвський р-н 
04116 м. Київ Старокиївська, 10, 044 593-79-81

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОАЛЬЯНС - ХХI СТОРIЧЧЯ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIйНЕ ПIДПРИЄМСТВО «МЕТАЛIСТ», 
02972606, 86117 Донецька область д/в м. Макiївка вул. Антропова, 
буд.  17, (062) 343-58-70

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.metallist-ua.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIйНЕ ПIДПРИЄМСТВО «МЕТАЛIСТ»
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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, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКА БАЗА «СПОРТТОВАРИ», 
01555326Чернігівська , Новозаводський, 14010, м. Чернігів, вул. Дніпроська, 
буд. 34 (0462) 65-13-45.

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 річ-
ну інформацію: http://sport.athost.іnfo/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Київаудит», 01204513

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство): Річні загальні збори акціонерів відбулиcь 
16.04.2015, кворум 99.9959% .Річні загальні збори акціонерів було скликано 
відповідно до рішення Наглядової ради від 10.03.2015. Пропозиції до переліку 
питань порядку денного загальних зборів (додаткові питання) акціонерами не 
вносились. Особа, що внесла пропозиції до переліку питань до порядку денно-
го - Мірошниченко І.І. Перелік питань, що розглядалися на річних загальних 
зборах (порядок денний річних загальних зборів акціонерів): 1. Обрання членів 
лічильної комісії, включаючи голову. Ухвалили: Обрати лічильну комісію у скла-
ді: Голова лічильної комісії Щупак О.В., члени лічильної комісії Глек В.П., Ме-
тельська С.С. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвер-
дження регламенту загальних зборів. Ухвалили: Голова зборів Мірошниченко  І.І. 
(Голова Наглядової ради). Секретар зборів Щупак О.В. Регламент роботи збо-
рів: доповідачу до 15 хвилин, питання та обговорення до 5 хвилин, провести 
збори без перерви. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирек-
тора за 2014 рік. Ухвалили: Затвердити звіт Директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. 4. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік. Ухвалили: 
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014 рік. Затвердження висновку Ре-
візора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товари-
ства за 2014 рік. Ухвалили: 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. 2. Затвердити ви-
сновок Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звіт-
ності) Товариства за 2014 рік. Ухвалили: Затвердити баланс та звіт про фінан-
сові результати Товариства за 2014 рік. 7. Покриття збитків 2014 року. Ухвалили: 
Збиток за результатами діяльності Товариства у 2014 році у розмірі 226 тис.грн. 
не покривати. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства. 
Ухвалили: 1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчиняти-
ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рі-
шення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залучення коштів, отримання 
кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх 
осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства гра-
ничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 10 млн. грн. 2. Залу-
чення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків ге-
неральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, 
договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому 
числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб.

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось. 
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3710 3728
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1216 2278
Довгострокові фінансові інвестиції 411 411
Запаси 37 3
Сумарна дебіторська заборгованість 17 6
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 1
Власний капітал 1793 1941
Статутний капітал 540 540
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2358 -2210
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1917 1787
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.0828 -0.1045
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.0828 -0.1045

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2161484 2161484
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

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 АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКИй НАУКОВО-ДОСЛIДНИй 
IНСТИТУТ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА». 2) Код за ЄДРПОУ: 
31680472. 3) Місцезнаходження: 84500, м. Артемiвськ, вул. Артема, № 1. 
4)  Міжміський код, телефон та факс050 142 60 085 (062) 340 19 28.5). Елек-
тронна поштова адреса: gipromet@bk.ru. 6) Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет: info@ucmo.com.ua. 7) Вид особливої інформації: Зміна складу посадо-
вих осіб емітента.

II. Текст повідомлення
На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2016р.:
- 25 квiтня 2015 року припиненi повноваження Члена Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного товариства «Артемiвський завод по обробцi ко-
льорових металiв». Юридична особа володiє часткою у розмiрi 95,0519 % 
(300364 штук акцiй). На посадi юридична особа перебувала 5 рокiв; 

- з 25 квiтня 2016 року Кохна Юрiй Едуардович обраний Членом На-
глядової ради товариства на строк згiдно статуту. Посади протягом 
останнiх 5 рокiв: начальник технiчного вiддiлу, майстер цеху, в.о. началь-
ника виробничого вiддiлу ПАТ «АЗОКМ»;

- з 25 квiтня 2016 року Марченко Олександр Олександрович обраний Чле-
ном Наглядової ради товариства на строк згiдно статуту. Посади протягом 
останнiх 5 рокiв: заступник начальника цеху, начальник цеху ПАТ «АЗОКМ».

- з 25 квiтня 2016 року Парамонов Юрiй Вiкторович обраний Членом 
Наглядової ради товариства на строк згiдно статуту. Посади протягом 
останнiх 5 рокiв: старший майстер, начальник бюро, начальник дiльницi, 
начальник цеху ПАТ «АЗОКМ».

Посадові особи є представниками ПАТ «Артемiвський завод по обробцi ко-
льорових металiв». Посадові особи не володiють часткою у статутному капiталi 
емiтента, а юридична особа володiє часткою у розмiрi 95,0519 %. Згода на роз-
криття паспортних даних посадовими особами не надана. Посадові особи не 
мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

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

Директор Яхненко О.В. 26.04.2016р.

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ПОЛIСЬКА СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ", 31598066, 
Чернігівська обл., Деснянський р-н, 
14013, мiсто Чернiгiв, вул. Олексан-
дра Молодчого, 46, (0462) 677990

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

http://psk.athost.info

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СКАРБИ 
УКРАїНИ", 30111799, 01133, м. Київ, 
бул. Лесi Українки, 7Б, лiтера А, оф. 157, 
(044) 374 03 26

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

28.04.2016

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

http://30111799.smida.gov.ua
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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 «АВ-ФАРМА», 
24736125, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 
14 А 

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

27.04.2016 р.

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

http://stockmarket.gov.ua/emitent/

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється 
у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство).* 
Зазначається інформація 
про проведення або 
непроведення загальних 
чергових та позачергових 
зборів та у разі їх непрове-
дення 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 
зазначається особа, що 
ініціювала проведення 
загальних зборів, результа-
ти розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо 
загальні збори не відбулися, 
вказуються причини

Позачергові збори: 
1) 18.06.2015 р. - 
- Розгляд заяви акціонера (учасника) Товари-
ства ТАЛОВЕРА Володимира Адиславовича 
про продаж належних йому 490 (чотирьохсот 
дев’яноста) простих іменних акцій Товариства, 
що складає 49 % статутного фонду (капіталу) 
Товариства, надання згоди на продаж (відсту-
плення) зазначених акцій Топчію Олексію Ві-
талійовичу. - Про прийняття до складу акціо-
нерів (учасників) Товариства Топчія Олексія 
Віталійовича, у зв’язку із купівлею 490 (чоти-
рьохсот дев’яноста) простих іменних акцій То-
вариства, що складає 49 % статутного фонду 
(капіталу) Товариства та затвердження нового 
розподілу Статутного фонду (капіталу) Това-
риства Присутні: Макарова Людмила Микола-
ївна, Тер-Аракельянц Iгор Олександрович, 
Таловер Володимир Адиславович Запрошенi: 
Топчiй Олексiй Вiталiйович
2) 24.06.2015р. – Обрання дирекції ПрАТ «АВ-
ФАРМА».
Присутнi: Макарова Людмила Миколаївна, 
Тер-Аракельянц Iгор Олександрович, Топчiй 
Олексiй Вiталiйович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСУ»

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ЕСУ», ЄДРПОУ 33940565; 
02002, м. Київ, вул. Челябінська, 5А, 
тел. (044) 234-15-41

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

28.04.2016

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

www.33940565.smida.gov.ua

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 10 799 974 10 799 916
Основні засоби 7 14
Довгострокові фінансові інвестиції 10 799 288 10 799 288
Запаси 1 -
Сумарна дебіторська заборгованість 607 573
Грошові кошти та їх еквіваленти 71 41
Нерозподілений прибуток (5 279 871) (3 243 489)
Власний капітал 1 698 598 3 734 980
Статутний капітал 6 978 469 6 978 469
Довгострокові зобов'язання 2 582 704 1 696 641
Поточні зобов'язання 6 518 672 5 368 295
Чистий прибуток (збиток)  (2 036 382) (1 542 058)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
 Директор
Найменування посади

_________ 
(підпис)

Зайцев В. О. 
(ініціали та прізвище керівника)

 М.П. 28.04.2016
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКИй СТРАХОВИй ДІМ».

2. Код за ЄДРПОУ: 25201716.
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 290-93-41.
5. Електронна поштова адреса: info@ksd.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ksd.net.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення

Дата вчинення дії: 26.04.2016р.
Повідомляємо, що 26.04.2016р. Приватним акціонерним товариством 

«Київський страховий дім» (далі - Товариство) отримано від депозитарію 
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», пе-
релік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерно-
го товариства складений станом на 22.04.2016р. та лист Товариства з об-
меженою відповідальністю «Аграрно-промислова група «Південь» 
№26-04/16 від 26.04.2016р., та лист Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ БРОКЕР» №1 від 26.04.2016р. Відповід-
но до отриманої інформації, відбулися наступні зміни власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв’язку з 
чим:

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрно-промислова 

група «Південь» (код за ЄДРПОУ 32498479), місцезнаходження: 08162, 
Київська обл., Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Кіро-
ва, 162.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 59,6655%. (119331шт.)
Розмір зменшення пакета акцій акціонера: 59,6655%. (119331шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 0% (0 шт.).
Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не 

менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ 

БРОКЕР» (код за ЄДРПОУ 38657159), місцезнаходження: 02091, м. Київ, 
вул. Харківське шосе, 144а.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 40,00% (80000шт.).
Розмір збільшення пакета акцій акціонера: 9,999% (19998шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 49,999% (99998шт.).

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

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

2. Найменування посади: Голова правління Приватного акціонерного 
товариства «Київський страховий дім»  __________  С.М. Єрмак

 (підпис)
 М.П.  27.04.2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕКТР-М», 
код ЄДРПОУ 14253093, що знаходиться за адресою: 14013, Чернігівська 
обл., місто Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 12, міжміський код та номер 
телефону: 04622-32396,повідомляє про оприлюднення річної звітності То-

вариства у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з 
цінний паперів та фондового ринку 27 квітня 2016 року, а також опублікова-
на звітність в мережі інтернет на особистій веб-сторінці за адресою: http://
vfspektrm.wix.com/spektr-m.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОЗАВОД» 

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 
"ЕЛЕКТРОЗАВОД", 00215108 Дніпропетров-
ська область, Жовтневий район, 50106, 
м. Кривий Рiг, вул. Електрозаводська 1К
(056) 404-16-34

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

28.04.2016

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

http://elektrozavod.com.ua/

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

ТОВ «АФ НОРМАТИВ», 33759462 

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

20 квітня 2015 р. проведено чергові загальні 
збори.
Порядок денний:
1.Про обрання ТОВ «АФТ», як особи, що 
виконує повноваження лiчильної комiсiї 
Товариства, для роз’яснення щодо порядку 
голосування, пiдрахунку голосiв та iнших 
питань, пов’язаних iз забезпеченням прове-
дення голосування на загальних зборах. 
Затвердження умов договору на виконання 
повноважень лiчильної комiсiї.
2.Про обрання Голови та секретаря Загальних 
зборiв Товариства, затвердження регламенту 
роботи Загальних зборiв Товариства.
3.Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2014 рiк.
4.Затвердження звiту Директора товариства 
про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2014 рiк.
5.Затвердження звiту Наглядової ради 
Товариства за 2014 рiк.
6.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2014 рiк.
7.Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства 
за 2014 рiк.
8.Затвердження планiв дiяльностi Товариства 
на 2015 рiк.
9.Затвердження порядку прийняття рiшень про 
вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть 
майна, робiт або послуг, що є предметом таких 
правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства, до дати проведення 
наступних загальних зборiв акцiонерiв.

10.Надання повноважень на пiдписання 
значних правочинiв директору Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: 
по питанням № 1-10 порядку денного 
загальними зборами акціонерів Товариства 
рішення прийняті «ЗА» ОДНОГОЛОСНО.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.00 0.00 0.00 0.00

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0.00 0.00 0.00 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.00 0.00 0.00 0.00

Дата складання пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Дивiденди не нараховувались та не виплачува-

лись.

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 54043 87527
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10071 12080
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6983 7669
Сумарна дебіторська заборгованість 2501 4624
Грошові кошти та їх еквіваленти 15943 7823
Власний капітал 34071 35343
Статутний капітал 2109 2109
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31962 33234
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4622 5321
Поточні зобов'язання і забезпечення 15350 46863
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.87467 5.85242

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

-0.87467 5.85242

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1454271 1457271
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного пері-
оду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЯРІВСЬКИй 
ГРАНКАР’ЄР", 05470710,
вулиці нема, смт. Томашгород, 
Рокитнівський, Рiвненська область, 
34240, Україна, 0363526292

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

28.04.2016

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

http://05470710.smida.gov.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 р.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СТРАХОВА КОМПА-
НІЯ «ТАС», код ЄДРПОУ 30929821, 
03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65; 
тел. (044) 507-07-09

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

27.04.2016

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

http://taslife.com.ua/pages/open_info
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬ-

КИй ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Запорiзький завод «Перетворювач», 
05755571, Запорізька область , 
Ленiнський район, 69069, м. Запорiжжя, 
Днiпропетровське шосе, 9 
(061) 2281430

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

27.04.2016

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

www.zpr.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 
вiдповiдальнiстю «АУДИТ-ВIД та Ко», 
23283905 

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

Чергові річні загальні збори, призначені 
на 29.04.2015 не відбулись у зв’язку з 
відсутністю кворуму (кворум склав 
29,803%). Пропозиції до порядку денного 
загальних зборів, призначених на 
29.04.2015 подавалися 
ТОВ  «Ф.С.Б.Плюс» та ТОВ «Порріма».

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

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 174818 175202
Основні засоби (за залишковою вартістю) 88826 94615
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 28480 40950
Сумарна дебіторська заборгованість 26069 28731
Грошові кошти та їх еквіваленти 6653 554
Власний капітал 78941 75936
Статутний капітал 143 143
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 78710 75684
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1265 826
Поточні зобов'язання і забезпечення 94612 98440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1.06064 -0.41689
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

1.06064 -0.41689

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2852052 2852052
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

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

ПрАТ «АТЛЕТИКА 
ВІВА» , 35253793, Гмирі Бориса, 
буд. 2, м. Київ, Дарницький, 02140, 
Україна, 

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

28.04.2016 року

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

www.atletikaviva.com.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕ-
АТИВ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34374903) повідомляє, що в пункті 
5 розділу І опублікованої річної інформації емітента цінних паперів за 2015 
рік у бюлетені №78 від 22.04.2016 р. було помилково висвітлено інформа-
цію про загальні збори іншого періоду. Вважати вірним: 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 27.04.2016. 5. Інформація про загальні збори 
14.04.2015 проведено чергові загальні збори. Загальнi збори акцiонерiв 
скликанi за рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товари-
ства «Креатив Груп» вiд 24 лютого 2015 року (Протокол № 18 засiдання 
Наглядової ради Товариства вiд 24 лютого 2015 року). Перелiк питань, що 
розглядались на загальних зборах, та прийнятi рiшення:1. Обрання Лі-
чильної комісії. Вирішили: Обрати лічильну комісію у наступному складі: - 
Єрьоменко Віктор Петрович; - Феоктістов Олег Вячеславович; - Вставська 
Інна Петрівна; 2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«Креатив Груп». Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «Креатив Груп». Вирішили: Обрати секретарем Загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «Креатив Груп» Кононця Олександра Павловича та та 
затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства: - основна доповiдь-до 10 (десяти) хвилин; - спiвдоповiдь - до 10 
(десяти) хвилин; - виступити в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; - вiдповiдi на 
запитання - до 10 (десяти) хвилин. 3. Затвердження рiчного звiту (звiту про 
фiнансовi результати та балансу) ПАТ «Креатив Груп» за 2014 рiк. Виріши-
ли: Річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) Товариства за 
2014 рік затвердити. 4. Розподiл прибутку i визначення порядку покриття 
збиткiв за пiдсумками ПАТ «Креатив Груп» у 2014 році. Вирішили: У зв’язку 
з тим, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2014 році прибуток Товариства склав 299 тис. грн. та загальний нерозподі-
лений прибуток 8555 тис. грн., дивіденди за простими акціями за звітний 
2014 рік не виплачувати, чистий прибуток Товариства направити на розви-
ток Товариства. 5. Звiт Правління ПАТ «Креатив Груп» про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Креатив Груп» за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Вирішили: Звіт Правління 
ПАТ  «Креатив Груп» про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2014 рік затвердити. 6. Звiт Наглядової ради ПАТ «Креатив 
Груп» за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Ви-
рішили: Звіт Наглядової ради ПАТ «Креатив Груп» за 2014 рік затвердити. 
7. Звiт Ревiзора ПАТ «Креатив Груп» за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. Вирішили: Звіт Ревізора ПАТ «Креатив Груп» за 
2014 рік затвердити. 05.10.2015 проведено позачергові загальні збори. 
Загальнi збори акцiонерiв скликанi за рiшенням Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства «Креатив Груп» вiд 21 серпня 2015 року (Прото-
кол № 31 засiдання Наглядової ради Товариства вiд 21 серпня 2015 року). 
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах, та прийнятi 
рiшення:1. Обрання Лiчильної комiсiї; Вирiшили: Обрати Лiчильну комісію 
у наступному складi:- Глазков Андрiй Сергiйович;- Вставська Iнна 
Петрiвна;- Бойченко Людмила Валерiївна.2. Обрання секретаря Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Креатив Груп». Затвердження регламенту роботи 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Креатив Груп»; Вирiшили: Обрати секре-
тарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Костенка Романа Микола-
йовича та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства:- основна доповiдь-до 10 (десяти) хвилин;- 
спiвдоповiдь - до 10 (десяти) хвилин;- виступити в дебатах - до 5 (п'яти) 
хвилин;- вiдповiдi на запитання - до 10 (десяти) хвилин;3. Прийняти 
рiшення про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «Креатив 
Груп»Вирiшили: Припинити повноваження Членiв Наглядової ради Това-
риства, обраних згiдно рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства (протокол № 2 вiд 11.04.2014 року).4. Обрання членiв Наглядової 
ради ПАТ «Креатив Груп»;Вирiшили: Обрати членiв Наглядової ради ПАТ 
«Креатив Груп» в наступному складi:- Токтомушев Рисбєк Чоробекович;- 
Сергеєва Наталiя Володимирiвна;- Айжулов Ануар ТурсуновичПовнова-
ження членiв Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту їх обрання За-
гальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк повноважень Наглядової 
ради Товариства у зазначеному складi - три роки.5. Обрання Голови На-
глядової ради ПАТ «Креатив Груп»Вирiшили: Обрати Головою Наглядової 
ради Товариства - Токтомушева Рисбєка Чоробековича. Строк повнова-
жень Голови Наглядової ради Товариства - три роки.6. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв та трудових контрактiв з Головою та членами 
Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договору з Головою та членами Наглядо-
вої ради ПАТ «Креатив Груп»Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв та трудових контрактiв, що укладаються з Головою та 
членами Наглядової ради, встановити розмiри винагороди для трудових 
договорiв згiдно штатного розпису, для цивiльно-правових договорiв згiдно 
умов даних договорiв, та уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Креатив 
Груп» Капустяна Григорiя Васильовича в мiсячний строк пiдписати догово-
ри з новообраними Головою та членами Наглядової ради Товариства на 
умовах затверджених даним рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв.

Голова правлiння 
ПАТ «Креатив Груп»  Г.В. Капустян
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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, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Чернігівський м»ясокомбінат», 05507146Чернігівська , Новозаводський, 
14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 80 (0462) 65-15-08.

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:http://chmk.pat.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» , 22599983

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство):Річні загальні збори акціонерів відбулись 
30.04.2015, кворум 82.1252 %. Річні загальні збори акціонерів було склика-
но відповідно до рішення Наглядової ради. Порядок денний чергових за-
гальних зборів (всі питання запропонувала Панасенко Юлія Юріївна, Про-
позиції до переліку питань порядку денного загальних зборів (додаткові 
питання) акціонерами не вносились): 1. Обрання членів лічильної комісії, 
включаючи голову. Ухвалили: Обрати для проведення загальних зборів ак-
ціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: - Глек Вадим Петро-
вич – голова лічильної комісії; - Щупак Олександр Володимирович – член 
лічильної комісії; - Ляшко Ірина Олександрович – член лічильної комісії. 2. 
Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регла-
менту загальних зборів. Ухвалили: 1. Обрати для проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича. 2. Об-
рати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря 
зборів Глека Вадима Петровича. 3.Затвердити регламент проведення збо-
рів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на об-
говорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести 
без перерви. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора 
за 2014 рік. Ухвалили: Затвердити річний звіт директора про результати 
діяльності Товариства у 2014 році. 4. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік. Ухвалили: Затвердити звіт На-
глядової ради Товариства за 2014 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Ухвалили: Затвердження ви-
сновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово- господарської 
діяльності товариства за 2014 рік. Ухвалили: 1. Затвердити звіт Ревізійної 
комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 
2014 році. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту 
про фінансові результати Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження річного 
звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік. Ухвалили: За-
твердити баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати 
(звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим мето-

дом), звіт про власний капітал Товариства за 2014 рік. 7. Порядок покриття 
збитків за результатами діяльності у 2014 році. Ухвалили: Збиток за резуль-
татами діяльності Товариства у 2014 році у розмірі 1239 тис. грн. не покри-
вати. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства. Ухвали-
ли: Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про 
акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 30.04.2016: 
- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо поруки 
майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо за-
стави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо лізингу 
(оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо отриман-
ня в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо 
отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо при-
дбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо 
придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 
25 млн. грн.; - щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вар-
тість 25 млн. грн.; - щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість  
25 млн. грн.

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

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6737 7345
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2209 3381
Довгострокові фінансові інвестиції 1334 1334
Запаси 2 112
Сумарна дебіторська заборгованість 705 684
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 3
Власний капітал -1748 491
Статутний капітал 2250 2250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4083 -1844
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1255 1255
Поточні зобов'язання і забезпечення 7230 5599
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.4976 -0.2753

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

-0.4976 -0.2753

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4500000 4500000
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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИй М’ЯСОКОМБІНАТ

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-
ПРОДКОНТРАКТ», 01553764, 
65025, місто Одеса, Одеська обл., 
Суворовський, 19 км. Старокиївської 
дороги 048-756-71-18,

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

odpc.emitents.od.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 
«ЕКОНОМIЧНI ПРIОРИТЕТИ», 
34995264 

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

30.03.205р.

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 38694 39008
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1240 1445
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 47 47
Сумарна дебіторська заборгованість 5395 4976
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 2
Власний капітал 5332 6272
Статутний капітал 3832 3832
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -34052 -33112
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 29190 28829
Поточні зобов'язання і забезпечення 4172 3907
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-2.22 -2.16

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

-2.22 -2.16

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15326710 15326710
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
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРА-
ХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИй ДНIПРО» 

2. Код за ЄДРПОУ 20473887
3. Місцезнаходження: 69091 місто Запоріжжя бульвар Гвардій-

ський, будинок 153
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)220-28-27 (0612)32-21-75
5. Електронна поштова адреса: newdnepr@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://newdnepr.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «НОВИЙ ДНІПРО», що відбулись 
26.04.2016р. було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
Товариства (протокол б/н річних Загальних зборів акціонерів від 
26.04.2016р.), а саме:

припинення з 26 квітня 2016 р. повноважень, за власною ініціати-
вою, Голови Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Федорової Іри-
ни Віталіївни (паспорт СВ 434010, виданий 04.10.2001р. Орджонікі-
дзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), акціями 
Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, перебувала на посаді з 11.04.2013р. по 
28.04.2015р. та з 29.04.2015р. по 26.04.2016р., протягом останніх 
п'яти років займала посаду страхового агента, виконувала повно-
важення Голови Наглядової ради, співпрацює з АТ «НОВИЙ ДНІ-
ПРО» (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд 153) за договорами ци-
вільно - правового характеру;

припинення з 26 квітня 2016 р. повноважень, за власною ініціативою, 
члена Наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Авдєєвої Олесі Володи-
мирівни (паспорт СЮ 406145, виданий 23.10.2015 Хортицьким РВ у міс-
ті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій обл..) (Таран Олеся Володими-
рівна змінила прізвище на Авдєєва на підставі свідоцтва про шлюб) 
акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, перебувала на посаді з 11.04.2013р. по 
28.04.2015р. та з 29.04.2015р. по 26.04.2016р., протягом останніх п'яти 
років виконувала повноваження члена Наглядової ради, співпрацювала 
з АТ «НОВИЙ ДНІПРО» (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд 153) за 
договорами цивільно - правового характеру;

обрання з 27 квітня 2016 року, строком на три роки, за поданням 
Наглядової ради, Головою наглядової ради АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Фе-
дорової Ірини Віталіївни (паспорт СВ 434010, виданий 04.10.2001р. 
Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), акціями 
Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, освіта середньо-технічна, протягом останніх п'яти 
років обіймала посаду страхового агента, виконувала повноваження 
Голови Наглядової ради, співпрацює з АТ «НОВИЙ ДНІПРО» (м. Запо-
ріжжя, бул. Гвардійський, буд 153) за договорами цивільно - правового 
характеру;

обрання з 27 квітня 2016 року, строком на три роки, за поданням На-
глядової ради, членом Наглядової ради Огороднікової Марії Іванівни 
(паспорт СВ №291670, виданий 28.11.2000р. Орджонікідзевським РВ 
УМВС України в Запорізькій області), акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, освіта 
середньо-технічна, протягом останніх п'яти років співпрацює з АТ «НО-
ВИЙ ДНІПРО» (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд 153) за договорами 
цивільно - правового характеру.

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

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

2. Генеральний директор Авраменко С.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВИй ДНIПРО» 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство «СКФ 
Україна», код за ЄДРПОУ 05745160,
місцезнаходження: 43017, м. Луцьк, 
вул. Боженка, 34
тел./факс: 0332 783 314

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

http://www.skf.com/ua/uk/our-company/
SKF-Ukraine/ZAO-SKF-Lutsk/index.html

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

 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
«ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУ-
ДИТ)», код за ЄДРПОУ 21603903

5. Інформація про загальні 
збори

Чергові загальні збори акціонерів 
відбулись 25.03.2015 року. Були 
розглянуті наступні питання: 
1. Затвердження складу робочих органiв 
зборiв та регламенту обговорення 
питань порядку денного. 2. Звiт Ради 
директорiв. 3. Затвердження рiчних 
результатiв дiяльностi Товариства, 
затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2014 рiк. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. 
Затвердження висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї. 

5. Звiт Наглядової Ради. 6. Про 
затвердження порядку розподiлу 
прибутку Товариства за 2014 рiк . 
7. Затвердження значних правочинiв.
Пропозицiй щодо перелiку питань до 
порядку денного не надавались.

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

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 055 816 842 211
Основні засоби (за залишковою вартістю) 282 131 260 134
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 291 415 195 855
Сумарна дебіторська заборгованість 148 680 146 777
Грошові кошти та їх еквіваленти 303 845 187 916
Власний капітал 919 021 589 272
Статутний капітал 316 874 316 874
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 602 094 272 345
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 25 796 30 340
Поточні зобов'язання і забезпечення 110 999 222 599
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,26 грн. 0,13 грн.

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

0,26 грн. 0,13 грн.

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1 267 495 630 1 267 495 630
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

- -

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКФ УКРАїНА»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів за 2015 рік

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство 
«Київська міжнародна фондова біржа»
код за ЄДРПОУ 20064500
01033, Україна, м. Київ, Голосіївський р-н, 
вул.  Саксаганського,36-В
+380 44 490-57-88

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

28.04.2016 р.

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

http://kise.com.ua/public/File/Norm_docs/kmfb-
rik2015.pdf

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П.І.Б. ау-
дитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою 
проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Венгер і Партнери»
Код за ЄДРПОУ 36852079

5. Інформація про 
загальні збори

17 квiтня 2015 року вiдбулися черговi загальнi збо-
ри акцiонерiв ПАТ "Київська мiжнародна фондова 
бiржа".
Кворум зборів: 62,06%. 
На чергових загальних зборах акціонерів розгля-
далися наступнi питання порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «КМФБ» (далі – Товариство), припи-
нення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння Товариства.
4. Звiт Бiржової ради Товариства за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Бiржової ради Товариства.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 
рiк.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень То-
вариства.
9. Про припинення повноважень членів Біржової 
ради Товариства.
10. Обрання членів Біржової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових дого-
ворів, що укладатимуться з членами Біржової 
ради Товариства, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Біржової ради; за-
твердження кошторису (бюджету) Біржової ради.
12. Про припинення повноважень членів Ревізій-
ної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Перелiк питань до порядку денного попередньо 
затверджений Бiржовою радою ПАТ "Київська 
мiжнародна фондова бiржа". Осiб, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не 
було. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Прийнятi рiшення по першому питанню порядку 
денного:
1.) Обрати лічильну комісію у складі: Голова

лічильної комісії – Магась Катерина Олександрів-
на, члени лічильної комісії: Мельниченко Надія 
Олександрівна, Борисюк Юлія Олександрівна. 
2.) Припинити повноваження лічильної комісії у 
складі: Голова лічильної комісії – Магась Катерина 
Олександрівна, членів лічильної комісії: Мельни-
ченко Надії Олександрівни, Борисюк Юлії Олек-
сандрівни з моменту закриття даних Загальних 
зборів акціонерів Товариства.
2. Прийнятi рiшення по другому питанню порядку 
денного:
1.) Підтвердити повноваження Голови Загальних 
зборів – Голови Правління Товариства Доломини 
Максима Петровича та секретаря Загальних збо-
рів – представника акціонера ТОВ «ПАРИТЕТ-П» 
призначених рішенням Біржової ради Товариства 
(Протокол № 08/1 від 18 лютого 2015 р.).
2.) Для проведення загальних зборів акціонерів 
встановити наступний регламент:
• для доповіді по всім питанням порядку денного 
– до 10 хв.; 
• всі питання до доповідачів надаються в письмо-
вій формі з зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера та кількості 
належних йому акцій;
• відповіді по запитанням – до 10 хв.
3. Прийняте рiшення по третьому питанню поряд-
ку денного:
Звiт Правлiння Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2014 рiк затвердити.
4. Прийняте рiшення по четвертому питанню по-
рядку денного:
Звiт Бiржової ради Товариства за 2014 рiк затвер-
дити.
5. Прийняте рiшення по п’ятому питанню порядку 
денного:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про 
проведену роботу в 2014 роцi та висновок 
Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу То-
вариства за 2014 рiк.
6. Прийняте рiшення по шостому питанню порядку 
денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк (в 
т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про 
власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, 
примiтки до звiту).
7. Прийняті рiшення по сьомому питанню порядку 
денного:
1.) Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОД-
НА ФОНДОВА БІРЖА» та затвердити його в новій 
редакції.
2.) Уповноважити Голову Правління підписати 
нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА 
ФОНДОВА БІРЖА».
3.) Доручити Голові Правління Товариства здій-
снити всі необхідні дії для державної реєстрації 
нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА 
ФОНДОВА БІРЖА» з правом передоручення.
8. Прийняті рiшення по восьмому питанню поряд-
ку денного:
1.) Внести зміни до «Положення про Загальні збори 
ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», 
«Положення про Біржову раду ПАТ «КИЇВСЬКА 
МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення 
про Правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА 
ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про Ревізійну комі-
сію ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІР-
ЖА» та затвердити їх у новій редакції.
2.) Доручити Голові Правління Товариства підписати 
нові редакції «Положення про Загальні збори ПАТ 
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», 
«Положення про Біржову раду ПАТ «КИЇВСЬКА 
МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», «Положення 
про Правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА 
ФОНДОВА БІРЖА», «Положення про

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»
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Ревізійну комісію ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА 
ФОНДОВА БІРЖА».
9. Прийняте рiшення по дев’ятому питанню поряд-
ку денного:
Припинити повноваження членів Біржової ради 
Товариства у повному складі.
10. Прийняте рiшення по десятому питанню по-
рядку денного:
Обрати членами Біржової ради Товариства:
1) Глазову О.В.
2) Куєвду М.В.
3) ПАТ «УІФК».
11. Прийняте рiшення по одинадцятому питанню 
порядку денного:
1.) Затвердити умови цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Біржової ради 
Товариства.
2.) Встановити розмір винагороди кожному члену 
Біржової ради Товариства у розмірі 0 (нуль) гри-
вень на місяць (безоплатно).
3.) Обрати Голову Правління Товариства особою, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Біржової ради Товариства. 
4.) Затвердити кошторис (бюджет) Біржової ради 
Товариства у розмірі 0 (нуль) гривень.
12. Прийняте рiшення по дванадцятому питанню 
порядку денного:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії 
Товариства у повному складі.
13. Прийняте рiшення по тринадцятому питанню 
порядку денного:
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:
1) Бобриньова О.В.
2) Михалюк В.О.
3) Маслову-Левченко М.А.
14. Прийняте рiшення по чотирнадцятому питан-
ню порядку денного:
1.) Затвердити умови цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Ревізійної комі-
сії Товариства.

2.) Встановити розмір винагороди кожному члену 
Ревізійної комісії Товариства у розмірі 0 (нуль) гри-
вень на місяць (безоплатно).
3.) Обрати Голову Правління Товариства особою, 
яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Ревізійної комісії 
Товариства.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 2015 роцi 
не проводились.

6. Інформація про 
дивіденди

ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» є 
неприбутковою організацією, всі прибутки 
спрямовуються на розвиток товариства, тому 
дивіденди не нараховуються та не сплачуються.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 30 303 30 054
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22 30
Довгострокові фінансові інвестиції 29 962 29 653
Запаси 1 15
Сумарна дебіторська заборгованість 172 135
Грошові кошти та їх еквіваленти 93 150
Власний капітал 30 049 29 246
Статутний капітал 25 000 25 000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

- -

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - 535
Поточні зобов'язання і забезпечення 254 273
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 500 000 2 500 000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

В. о. Голови Правління  Мелесик С.В.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ТОВ "БІЛГОРОД ІНВЕСТ" , 
37074853, вулиця Леніна, будинок 
2-А, село Петропавлівська Борщагів-
ка, Києво-Святошинський, Київська 
область, 08130, 5373007

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

27.04.2016

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

www.bilogorodskiy.com.ua

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА "ПЕРСПЕКТИВА-К", 
21563977

5. Інформація про 
загальні збори 

Вид загальних зборів - .
Дата проведення: року. 
Кворум зборів: % до загальної кількості голосів. 

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

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

звітний попередній
Усього активів 202863,6 202647,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 50955,5 51035,7
Довгострокові фінансові інвестиції 77016,1 77016
Виробничі запаси 493,5 444,1
Сумарна дебіторська заборгованість 13125,6 13087,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 123,7 270,6
Власний капітал 34954 35301,8
Статутний капітал 51566,7 51566,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 71001,7 71001,7
Поточні зобов'язання і забезпечення 96907,9 96344
Чистий прибуток (збиток) -347,8 -84,6

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 "IММОБIЛЄ", код 
за ЄДРПОУ 37856273, 01032 м. Київ, 
Шевченкiвський р-н, вул. Саксаганского, 
120, н/п №25 (7 пов.), тел. 067 916 97 39

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

27.04.2016

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

http:// 37856273.smida.gov.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДВ СИСТЕМА», 
33498034, вулиця Липська,будинок, 19/7, 
кв.  51, місто Київ, Печерський, Київська об-
ласть, 01021, Україна, (044) 531 64 77

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

28.04.2016

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

http://dvsystem.emitents.org/
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Повідомлення
про порядок реалізації переважного права на придбання акцій 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІДЕЯ 

БАНК», що знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова,11 по-
відомляє акціонерів про переважне право на придбання акцій, рішення про 
розміщення яких прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «Ідея Банк» 28.04.2016 р.

Переважне право мають особи, котрі є акціонерами ПАТ «Ідея Банк» 
станом на 28.04.2016 р. 

Загальна кількість розміщуваних акцій – 50 761 422 грн. (п´ятдесят міль-
йонів сімсот шістдесят одна тисяча чотириста двадцять дві) акції іменні 
прості.

Номінальна вартість розміщуваних акцій – 1 гривня за 1 акцію.
Акції розміщуються за ринковою вартістю, яка складає 1,97 грн. (одна 

гривня дев´яносто сім коп.) за 1 акцію.
Кожен акціонер має переважне право на придбання акції, відповідно до 

яких прийнято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці на-
лежних йому простих акцій в загальній кількості емітованих простих акцій 
станом на 28.04.2016 р.

У разі, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне 
право, складе не ціле число, така кількість акцій округлюється до цілого 
числа в бік зменшення.

З урахуванням спрощеної процедури збільшення статутного капіталу у 
відповідності до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капі-
талізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VІІІ строк реалі-
зації переважного права скорочується до одного дня.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен 
надати у визначений строк (з 10:00 до 17:00 за київським часом 29.04.2016 
р.) до ПАТ «Ідея Банк» на ім’я Уповноваженої особи - Голови Правління 
Власенка Михайла Валерійовича, письмову заяву про придбання акцій та 
перерахувати на відповідний рахунок грошові кошти в сумі, яка дорівнює 
вартості акцій, що ним придбаваються. Банк видає акціонеру письмове 
зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

Заяви від акціонерів про придбання акцій для реалізації свого переваж-
ного права на придбання приймаються за адресою: 79008, м. Львів, вул. 
Валова, 11, третій поверх, Секретаріат Правління.

Оплата акцій, здійснюється в грошовій формі в національній валюті 
України на рахунок Банку за наступними реквізитами:

Для акціонерів-резидентів:

Одержувач: ПАТ «Ідея Банк»
Код за ЄДРПОУ одержувача: 19390819
Рахунок №50046000000001, МФО 336310 в ПАТ «Ідея Банк».
Для акціонера-нерезидента:
Одержувач: ПАТ «Ідея Банк»
Код за ЄДРПОУ одержувача : 19390819
Рахунок № 50044300013927, МФО 336310 в ПАТ «Ідея Банк».
Заяви подаються особисто акціонерами або їх уповноваженими пред-

ставниками. 
Якщо заява підписується уповноваженою особою, яка діє на підставі 

довіреності, то разом з заявою надається довіреність, яка повинна бути 
оформлена у відповідності з чинним законодавством України. 

В наданій заяві повинно бути зазначено:
- ім’я (найменування) акціонера;
- місце проживання (місце знаходження);
- реквізити свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб): 

серія, номер, орган, який його видав, дата видачі свідоцтва;
- паспортні дані (для фізичної особи);
- код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), ідентифікаційний номер (для 

фізичної особи);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати;
- дата складання заяви, вихідний номер, підпис посадової особи та печатка 

(для юридичної особи); дата складання заяви та підпис (для фізичної особи).
Відсутність письмової заяви, отриманої Банком до 17:00 за київським ча-

сом 29 квітня 2016 року про намір реалізувати своє переважне право на при-
дбання акцій, вважається відмовою акціонера від свого переважного права.

На підставі отриманої від акціонера письмової заяви про придбання акцій 
та відповідно до суми внесених акціонером коштів уповноважена особа видає 
акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

Письмові зобов´язання видаються акціонерам особисто або їх уповно-
важеним представникам, після пред´явлення належним чином оформле-
них документів, що підтверджують їх повноваження до початку укладення 
договорів з першими власниками. Якщо акціонер (представник акціонера) 
не звернувся до ПАТ «Ідея Банк» у вищезазначений термін, письмове 
зобов´язання надсилається рекомендованим поштовим відправленням на 
адресу, зазначену у заяві на придбання акцій.

Додаткову інформацію акціонери можуть отримати за телефоном: 
(032)  2350910. 

Голова Правління Банку  М. В. Власенко 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Кременчуцький ремонтно-механiчний завод»

2.Код за ЄДРПОУ: 00380391
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, ву-

лиця 29 вересня, будинок 10/24, офіс 62А
4.Міжміський код, телефон та факс: 0677332742
5.Електронна поштова адреса: krmz2000@yandex.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ» 
(протокол від 26.04.16 р.) у зв’язку із закінченням терміну дії повно-
важень Ревізора, обрано Ревізором Товариства Редькіна Юрія Вікто-
ровича, паспорт КО 273928 Крюківським РВ УМВС України в Полтав-
ській обл. 20.11.01 р., строком на 1 рік (до проведення чергових 
Загальних зборів акціонерів). Протягом останніх 5 років займав на-
ступні посади: з 21.12.07 р. ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»), слюсар – ін-
струментальник; з 14.04.15 р. Ревізор ПрАТ «КРМЗ». Акціями Това-
риства не володіє.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» (протокол від 26.04.16 р.) 
у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:

1. Припинено повноваження:
- Голови Правління Дзюби Олександра Костянтиновича, пас-

порт КН 228488 Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській 
обл. 03.09.96 р. На посаді перебував з 08.04.11 р. по 26.04.16 р. 

Розмір пакета акцій ПрАТ «КРМЗ» - 12545 акцій на загальну суму 
15681,25 грн., що становить 70,7757% в статутному капіталі емі-
тента;

- члена Правління Першиної Валентини Іванівни, паспорт КО 
265867 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
06.10.01 р. На посаді перебувала з 08.04.11 р. по 26.04.16 р. Акціями 
Товариства не володіє.

2. Обрано строком на 5 років:
- Голова Правління Дзюба Олександр Костянтинович, паспорт КН 

228488 Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл. 
03.09.96  р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 
16.05.08 р. Голова Правління ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»). Розмір паке-
та акцій ПрАТ «КРМЗ» - 12545 акцій на загальну суму 15681,25 грн., 
що становить 70,7757% в статутному капіталі емітента;

- член Правління Першина Валентина Іванівна, паспорт КО 
265867 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
06.10.01р. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 
29.04.96 р. головний бухгалтер ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»); з 
08.04.11 р. член Правління ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»). Акціями То-
вариства не володіє.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з ко-
рисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності, не мають.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління  ________  Дзюба О.К.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  27.04.2016 
  ( дата )

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИй РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИй ЗАВОД»
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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 ТО-
ВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП», Україна Сумська обл. 40002 мiсто Суми . 
Роменська, буд. 105, 00476760, (044) 496-32-00

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: http://00476760.emitents.org

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 «РIАЛ АУДИТ», 
38013592

5. Інформація про загальні збори 
23.02.2015 проведено позачергові загальні збори.
Позачерговi збори акцiонерiв були iнiцiйованi рiшеням Наглядової ради 

ПАТ «СУМИРИБГОСП»Порядок денний:1. Обрання Голови та Секретаря 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СУМИРИБГОСП», затвер-
дження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї, обрання та припинення повно-
важень Голови та членiв Лiчильної комiсiї, затвердженя регламенту роботи 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СУМИРИБГОСП».2. При-
пинення повноважень Голови та Членiв Наглядової ради ПАТ 
«СУМИРИБГОСП».3. Припинення повноважень Голови та Членiв Ревiзiйної 
комiсiї та прийняття рiшення про припинення договорiв (контрактiв), якi 
укладаються з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї.4. Припинення повно-
важень Членiв Правлiння ПАТ «СУМИРИБГОСП» та прийняття рiшення 
про припинення договорiв (контрактiв), якi укладаються з членами 
Правлiння.Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Вирiшили:1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Голишеву Юлiю 
Олександрiвну, Секретарем - Бондара Артура Валерiйовича. Затвенрдити 
склад Лiчильної комiсiї у кiлькостi 3 осiб та обрати наступний склад 
Лiчильної комiсiї: Голова Лiчильної комiсiї - Прийменко Юлiя Анатолiївна, 
Член ЛIчильної комiсiї - Теслева Марина Михайлiвна, Секретар ЛIчильної 
комiсiї - Романюк Юрiй Миколайович. Затвердити Регламент Загальних 
зборiв акцiонерiв.2. Припинити повноваження Голови та Членiв Наглядової 
ради.3. Припинити повноваження Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї та 
припинити з 23.02.2015р. дiю договорiв (контрактiв), якi укладалися з Голо-
вою та членами Ревiзiйної комiсiї.4. Припинити повноваження Членiв 
Правлiння ПАТ «СУМИРИБГОСП» та припинити з 23.02.2015р. дiю 
договорiв (контрактiв), якi укладаються з членами Правлiння.

04.03.2015 проведено чергові загальні збори.
Порядок Денний зборiв:1.Обрання Голови та Секретаря рiчних (черго-

вих) Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СУМИРИБГОСП», затвердження 
кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї, обрання та припинення повноважень 
Голови та членiв Лiчильної комiсiї, затвердження регламенту роботи рiчних 
(чергових) Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СУМИРИБГОСП».2.Розгляд 
звiту Наглядової ради ПАТ «СУМИРИБГОСП» про роботу за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.3.Розгляд звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2014 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками їх розгляду.4.Розгляд звiту Правлiння ПАТ «СУМИРИБ-
ГОСП» про роботу за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду.5.Затвердження рiчного звiту ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2014 рiк, 
в тому числi фiнансової звiтностi ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2014 
рiк.6.Визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками роботи ПАТ «СУ-
МИРИБГОСП» за 2014 рiк.7.Внесення змiн до Статуту ПАТ «СУМИРИБ-
ГОСП», шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання Статуту ПАТ «СУМИРИБГОСП» в новiй 
редакцiї. 8.Про припинення дiї та внесення змiн до внутрiшнiх положень 
ПАТ «СУМИРИБГОСП».9.Затвердження кiлькiсного складу Наглядової 
ради ПАТ «СУМИРИБГОСП»; обрання членiв Наглядової ради ПАТ «СУ-
МИРИБГОСП»; затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладати-
муться з членами Наглядової ради ПАТ «СУМИРИБГОСП»; встановлення 
розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «СУМИРИБГОСП».10.
Затвердження кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИРИБГОСП»; 
обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; затвердження умов договорiв, 
якi укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, уповнова-
женої на пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї.11.
Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИРИБГОСП».12.По-
переднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ «СУМИ-
РИБГОСП» протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв 
акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi.13.Вчинення ПАТ «СУМИРИБГОСП» правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть.Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не над-
ходили.Вирiшили:1. Обрати: Головою рiчних (чергових) Загальних Зборiв 

акцiонерiв ПАТ «СУМИРИБГОСП» - Бондара Артура Валерiйовича; Секре-
тарем рiчних (чергових) Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «СУМИРИБ-
ГОСП» - Голишеву Юлiю Олександрiвну. Затвердити склад Лiчильної комiсiї 
у кiлькостi 3 осiб та обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: Голова 
Лiчильної комiсiї - Прийменко Юлiя Анатолiївна; Секретар Лiчильної комiсiї 
- Теслева Марина Михайлiвна; член Лiчильної комiсiї - Глуховцева Наталiя 
Олександрiвна. Затвердити регламент роботи Загальних чергових (рiчних) 
зборiв акцiонерiв.2. : Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ «СУМИРИБ-
ГОСП» про роботу за 2014 рiк. Роботу Наглядової Ради ПАТ «СУМИРИБ-
ГОСП» за 2014 рiк визнати задовiльною3. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2014 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУ-
МИРИБГОСП» щодо фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк. Роботу 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2014 рiк визнати задовiльною4. 
Затвердити звiт Правлiння ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2014 рiк. Роботу 
Правлiння ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2014 рiк визнати задовiльною. 5. За-
твердити рiчний звiт ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2014 рiк, у тому числi 
фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк. 6. Збитки за пiдсумками роботи 
ПАТ «СУМИРИБГОСП» за 2014 рiк покрити за рахунок прибутку Товари-
ства майбутнiх перiодiв. 7. Внести та затвердити змiни до Статуту 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП» шляхом 
викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити Голову рiчних (чергових) 
Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «СУМИРИБГОСП» - Бондара Артура 
Валерiйовича на пiдписання Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП» в новiй редакцiї.8. 1.Внести та затвердити 
змiни до Положення про Загальнi Збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП» шляхом викладення 
його в новiй редакцiї. 2.Внести та затвердити змiни до Положення про На-
глядову Раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБ-
ГОСП» шляхом викладення його в новiй редакцiї. 3.Припинити дiю Поло-
ження про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СУМИРИБГОСП», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП» 
16.04.2013 року (протокол № 1/2013). 4.Припинити дiю Положення про 
Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИ-
РИБГОСП», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП» 30.05.2011 року (прото-
кол № 1/2011). 5.Надати повноваження Головi рiчних (чергових) Загальних 
Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИ-
РИБГОСП» - Бондару Артуру Валерiйовичу на пiдписання Положення про 
Загальнi Збори Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СУМИРИБГОСП» у новiй редакцiї, Положення про Наглядову Раду 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИРИБГОСП» у новiй 
редакцiї.9. 1.Затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради ПАТ «СУМИ-
РИБГОСП» - 3 (три) особи. 2. Обрати членами Наглядової Ради ПАТ «СУ-
МИРИБГОСП»: Гнатенка Юрiя Петровича - член Наглядової Ради - Голова 
Наглядової Ради; Левенстама Валерiя Вiкторовича - член Наглядової Ради; 
Корчагiна Сергiя Олександровича - член Наглядової Ради; 3.Затвердити 
умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з го-
ловою та членами Наглядової ради ПАТ «СУМИРИБГОСП». 4.Уповноважи-
ти Голову рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання вiд 
iменi ПАТ «СУМИРИБГОСП» договорiв з головою та членами Наглядової 
Ради ПАТ «СУМИРИБГОСП».10. Не затверджувати кiлькiсний склад 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «СУМИРИБГОСП» та не обрати Голову та членiв 
Ревiзiйної комiсiї; не затверджувати умови договорiв з членами Ревiзiйної 
комiсiї, не обирати особу, уповноважену на пiдписання договорiв з Головою 
та членами Ревiзiйної комiсiї.11. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «СУМИРИБГОСП».12. 1.Попередньо схвалити вчинення Товариством 
в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з 
дня проведення цих Загальних зборiв Товариства значних правочинiв, у 
тому числi, але не виключно: договорiв позики, поставки, купiвлi-продажу, 
будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товариство виступає чи 
буде виступати будь-якою iз сторiн, якщо ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинiв), сумарно за 
однорiдними ознаками становить 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що становить 4 
482 500,00 гривень. При цьому вчинення такого (таких) правочину 
(правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової 
вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих 
коливань курсу гривнi до iноземних валют. Вчинення Товариством такого 
(таких) правочину (правочинiв), здiйснюється виключно пiсля прийняття 
вiдповiдного рiшення Наглядовою радою Товариства. 2.Уповноважити 
Керiвника Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або iншу осо-
бу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Керiвником Товариства, про-
тягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати 
всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв, 
попередньо схвалених цими Загальними зборами акцiонерiв, за умови 
отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства. 13. 1.На 
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пiдставi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати згоду на 
вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих За-
гальних зборiв акцiонерiв будь-якого правочину, щодо якого є 
заiнтересованiсть в бiльшостi членiв Наглядової ради Товариства. 2.Упо-
вноважити Керiвника або особу, що виконує його обов'язки, або iншу особу, 
уповноважену на це довiренiстю, виданою Керiвником Товариства, протя-
гом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi 
необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть бiльшостi членiв Наглядової ради Товариства та згоду на 
вчинення яких, надано цими Загальними зборами акцiонерiв. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 44321 17930
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5835 4780
Довгострокові фінансові інвестиції 6921 8504
Запаси 920 80

Сумарна дебіторська заборгованість 3787 593
Грошові кошти та їх еквіваленти 675 139
Власний капітал -794 2183
Статутний капітал 2700 2700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6382 -3283
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 391 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 44724 15747
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-0,287 -0,202

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10800000 10800000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНIГIВСЬКИй ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИй IН-
СТИ ТУТ «ЧЕРНIГIВВОДПРОЕКТ», 01039599, Чернігівська обл., 
Новозаводський р-н, 14017, Чернiгiв, Проспект Перемоги, 39, т.(04622) 4-40-38.

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: http://vodproekt.athost.info/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Київаудит», 01204513.

5. Інформація про загальні збори:
Річні загальні збори акціонерів емітента відбулись 24.04.2015, кворум 

зборів 85,4341%.
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв було скликано вiдповiдно до рiшення На-

глядової ради вiд 17.03.2015 р. Пропозиції до перелiку питань порядку ден-
ного загальних зборiв подала член Наглядової ради Борон С.М. Пропозицiї 
до перелiку питань порядку денного загальних зборiв (додатковi питання) 
акцiонерами не вносились.

Перелiк питань, що розглядалися на рiчних загальних зборах (порядок 
денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв): 1. Обрання членiв лiчильної 
комiсiї, включаючи голову. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних 
зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2014 рiк. 5. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвер-
дження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного 
звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк. 7. Розподiл чисто-
го прибутку 2014 року. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв 
товариства.

За результатами розгляду питань порядку денного рiчними загальними 
зборами акцiонерiв вiд 24.04.2015 р. прийнятi наступнi рiшення: 1.Обрати 
лiчильну комiсiю в складi трьох осiб, а саме: - Даниленко Сергiй Iванович 
– голова лiчильної комiсiї, - Зайцева Тетяна Львiвна – член лiчильної 
комiсiї, - Рись Зоя Аркадiївна – член лiчильної комiсiї. 2.1.Головує на За-
гальних зборах акцiонерiв Голова Наглядової ради Товариства Андрюшечкiн 
Валентин Васильович. 2.2.Обрати для проведення загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства секретаря зборiв Глека Вадима Петровича. 
2.3.Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань поряд-
ку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 
5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. 3.Затвердити звiт На-
глядової ради Товариства за 2014 рiк. 4.Затвердити рiчний звiт директора 
про результати дiяльностi Товариства та його ДП у 2014 роцi. 5.1.Затвердити 

звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства, включаючи його ДП, в 2014 роцi. 5.2.Затвердити висновки 
Ревiзiйної комiсiї щодо балансу i звiту про фiнансовi результати Товари-
ства, включаючи його ДП, за 2014 рiк. 6.1.Затвердити iндивiдуальнi баланс 
(звiт про фiнансовий стан), звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний 
дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний 
капiтал Товариства за 2014 рiк. 6.2.Затвердити консолiдованi баланс (звiт 
про фiнансовий стан), звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний 
дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний 
капiтал Товариства за 2014 рiк. 7.Чистий прибуток консолiдований за ре-
зультатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi у розмiрi 97 тис. грн. не 
розподiляти. 8.Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством 
до 24.04.2016: - щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 15 млн. грн.; - 
щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 15 млн. грн.; 
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 15 млн. грн.; - щодо 
отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 15 млн. грн.; - щодо при-
дбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 15 млн. грн.;

Позачерговi загальнi збори акціонерів у 2015 році скликалися.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів у звітно-

му 2015 році та періоді, що передував звітному, не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства

Найменування показника

Період

Звітний 
2015 р.

Попере-
дній 

2014 р.
Усього активів 2550 3605
Основні засоби (за залишковою вартістю) 836 120
Довгострокові фінансові інвестиції 296 914
Запаси 273 113
Сумарна дебіторська заборгованість 605 971
Грошові кошти та їх еквіваленти 472 210
Власний капітал 2090 3186
Статутний капітал 220 220
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1274 2372
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 460 419
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-1,47 0,11

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

-1,47 0,11

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 880240 880240
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 за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВИЙ СТИЛЬ», 32565288, Україна Харківська обл., 61020, 
м.  Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88, (057)752-27-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИй СТИЛЬ»
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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 ТОВАРИСТВО 
"БАНК "ПОРТАЛ" 38870739
01135, Україна, Київська обл., 
Шевченкiвський р-н, м.Київ, пр-т 
Перемоги,5А
(044)207-43-50

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

 27.04.2016

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

 bank-portal.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 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
"АКТИВ-АУДИТ"
30785437

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство). Зазнача-
ється інформація про 
проведення або непроведен-
ня загальних чергових та 
позачергових зборів та у разі 
їх непроведення вказуються 
причини, також зазначається 
перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах, 
особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань 
порядку денного, у разі 
проведення позачергових 
зборів зазначаються особа, 
що ініціювала проведення 
загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні 
збори не відбулися, вказують-
ся причини

Чергові 17.04.2015. Порядок денний (перелiк 
питань, що виносяться на голосування): 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї для 
пiдрахунку результатiв голосування з питань 
порядку денного рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".2. Обрання 
голови зборiв, секретаря зборiв та затвер-
дження регламенту роботи загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".3. Затвер-
дження звiту Спостережної ради ПАТ "БАНК 
"ПОРТАЛ" за 2014 рiк.4. Затвердження звiту 
Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2014 рiк. 5.Затвер-
дження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" про перевiрку рiчної 
фiнансової звiтностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 
за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту 
(рiчної фiнансової звiтностi) ПАТ "БАНК 
"ПОРТАЛ" за 2014 рiк.7. Розподiл прибутку/
збиткiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2014 рiк. 
8.  Про схвалення значних правочинiв, укла-
дених ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за перiод з 
09  жовтня 2014 року по 17 квiтня 2015 
року.9.Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ "БАНК 
"ПОРТАЛ" у перiод з 18 квiтня 2015 року по 
17 квiтня 2016 року.Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку ден-
ного вiдсутнi.Результати розгляду питань по-
рядку денного: всi питання порядку денного 
були розглянутi, по ним прийтятi рiшення.
Позачергові: 03.06.2015 "Порядок денний 
(перелiк питань, що виносяться на 
голосування):1. Про затвердження порядку 
денного (перелiку питань, що виносяться на 
голосування) позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв та обрання членiв лiчильної 
комiсiї для пiдрахунку результатiв голосуван-
ня з питань порядку денного позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК 
"ПОРТАЛ".2. Про обрання головуючого та 
секретаря зборiв, затвердження порядку 
проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
"БАНК "ПОРТАЛ".3. Про внесення змiн до 
статуту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та затвер-
дження статуту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" у новiй 
редакцiї, визначення особи, уповноваженої 
на пiдписання статуту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 
у новiй редакцiї та здiйснення його держав-
ної реєстрацiї вiдповiдно до законодавства 
України у зв'язку з приведенням його у 
вiдповiднiсть з нормами Закону України “Про 
банки i банкiвську дiяльнiсть”.4. Про внесен-
ня змiн до Положення про Спостережну раду 
ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ” та затвердження його 
у новiй редакцiї.

5.Про внесення змiн до Положення про 
Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та затвер-
дження його у новiй редакцiї.6. Про затвер-
дження положення "Про загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".7. Про за-
твердження принципiв (кодексу) корпора-
тивного управлiння ПАТ "БАНК 
"ПОРТАЛ".8.Про дострокове припинення 
повноважень (вiдкликання) Голови та iнших 
членiв Спостережної ради ПАТ "БАНК 
"ПОРТАЛ".9.Про змiну найменування Спо-
стережної ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".10. 
Про встановлення кiлькiсного складу Нагля-
дової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".11. Про 
обрання голови та iнших членiв Наглядової 
Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".
12. Про затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з Головою та iншими чле-
нами Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОР-
ТАЛ", встановлення розмiру їхньої винаго-
роди, у тому числi заохочувальних та 
компенсацiйних виплат, обрання особи, 
уповноваженої на пiдписання договорiв з 
Головою та iншими членами Наглядової 
Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".
13. Про лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
"БАНК "ПОРТАЛ", дострокове припинення 
повноважень (звiльнення) Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та 
припинення дiї Положення про Ревiзiйну 
комiсiю ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".
14. Про основнi напрямки дiяльностi ПАТ 
"БАНК "ПОРТАЛ".
Особа, що iнiцiювала проведення загаль-
них зборiв: Спостережна Рада.
04.09.2015 "Порядок денний (перелiк пи-
тань, що виносяться на голосування):
1.Про затвердження порядку денного 
(перелiку питань, що виносяться на голосу-
вання) позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв та обрання членiв постiйної 
лiчильної комiсiї для пiдрахунку результатiв 
голосування з питань порядку денного поза-
чергових та рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ”.2.Про обрання голову-
ючого та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв, затвердження порядку проведен-
ня загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “БАНК 
“ПОРТАЛ”.3. Про дострокове припинення по-
вноважень Голови та iнших членiв Наглядо-
вої Ради ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ”.4. Про обран-
ня Голови та iнших членiв Наглядової Ради 
ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ”.5. Про затвердження 
умов договорiв, що укладатимуться з Голо-
вою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ 
“БАНК “ПОРТАЛ”, встановлення розмiру їх-
ньої винагороди, у тому числi заохочувальних 
та компенсацiйних виплат, обрання особи, 
уповноваженої на пiдписання договорiв з Го-
ловою та iншими членами Наглядової Ради 
ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ”.6. Про схвалення зна-
чних правочинiв, укладених ПАТ “БАНК “ПОР-
ТАЛ” за перiод з 04 жовтня 2013 року по 
09 липня 2015 року включно”.Особа, що 
iнiцiювала проведення загальних зборiв: На-
глядова Рада.Особи, що подавали пропозицiї 
до перелiку питань порядку денного : Єфре-
мова В.О. щодо дострокового припинення 
повноважень Голови та iнших членiв Нагля-
дової Ради ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ” та обрання 
Голови та iнших членiв Наглядової Ради ПАТ 
“БАНК “ПОРТАЛ”. Результати розгляду питань 
порядку денного: всi питання порядку денного 
були розглянутi, по ним прийтятi 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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК “ПОРТАЛ”
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За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн
Сума виплачених 
дивідендів, грн
Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис за результатами звітного та попереднього років рішення щодо 

виплати дивідендів не приймалось 

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів  164467  146771
Грошові кошти та їх еквіваленти 5780 6479 
Кошти в інших банках 23080 
Кредити та заборгованість клієнтів  125765 112252 
Усього зобов'язань  29282 21729 
Кошти банків
Кошти клієнтів  25648 19885 
Усього власного капіталу та частка меншості  135184 125042 
Статутний капітал  125000 125000 
Чистий прибуток/(збиток) 10125 42 
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн)

 81,14 9,37 

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

 81,14  9,37

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИй ДЕПОЗИТАРІй 

УКРАїНИ», 
(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8) 

(надалі – Товариство) 
повідомляє про скликання позачергових 

Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
31 травня 2016 року о 14-00 за адресою: 

м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 5 поверх, кімн. 523.
Перелік питань, 

що виносяться на голосування згідно порядку денного
1) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціо-

нерів.
2) Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів.
3) Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
4) Про регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.
5) Про дострокове припинення повноважень членів Правління Публіч-

ного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
6) Про обрання/призначення членів Правління Публічного акціонерно-

го товариства «Національний депозитарій України».
7) Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій Украї-
ни».

8) Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного това-
риства «Національний депозитарій України».

9) Про внесення змін до Положення про Раду учасників депозитарної 
системи Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України».

10) Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), 
що укладатиметься з членами Наглядової ради Публічного акціонерного 
товариства «Національний депозитарій України».

11) Про визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-
правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядо-
вої ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових За-
гальних зборах буде здійснюватись 31 травня 2016 року з 13-00 до 13-45 
за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 5 поверх, кімн. 523.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депо-
зитарну систему України, станом на 25.05.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що 
відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на по-
зачергових Загальних зборах.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових За-
гальних зборів акціонерів під час підготовки до позачергових Загальних 
зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 
5 поверх, кімн. 516, а в день проведення позачергових Загальних зборів  – 
у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних збо-
рів акціонерів під час підготовки до позачергових Загальних зборів, є Член 
Правління Степаненко Андрій Васильович.

Довідки за тел.: (044) 591-04-33.

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 "ДТР", 
22949472, вул. Кіквідзе ,18-А, м. Київ, 
Печерський, 01103, 044 4259049

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

29.04.2016

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

www.dtr.emitent.in.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 ВОЛИНСЬКА 
ОПТОВО-РОЗДРIБНА ФIРМА 
«ГАЛАНТ», 01565572Волинська , -, 
43006, М.Луцьк, вул. А. Марцинюка 18 
0332 710237,

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

23.04.2016

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

-

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "НОРД"
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

13533086

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

(062)385-09-80 (062)385-09-70

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

korona@.nord.ua

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

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

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

2. Текст повідомлення
Голова правлiння Сташенко Вiктор Миколайович (паспорт: серiя ВС но-

мер 047072 виданий Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
16.11.1999) звiльнено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi, 8 мiсяцiв. Рiшення прийнято загаль-
ними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Мельниченко Василь Андрiйович (паспорт: серiя ВВ но-
мер 631871 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
22.10.1998) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Статiнов Анатолiй Сергiйович (паспорт: серiя ММ номер 
577998 виданий Комiнтерновським РОХГУУМВС України в Харкiвськiй 
областi 11.07.2000) звiльнено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Клiмов Костянтин Генадiйович (паспорт: серiя ВС номер 
274705 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 04.05.2000) 
звiльнено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства 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 «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Мiщенко Сергiй Олегович (паспорт: серiя ВА номер 
254788 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
18.03.2006) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Приколота Наталя Єгорiвна (паспорт: серiя ВВ номер 
103662 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
12.11.1997) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Тумаков Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВА 
номер 348471 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 
21.08.1996) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Тумаков Анатолiй Миколайович (паспорт: серiя ВА но-
мер 346284 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 
13.06.1996) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Женiков Олег Вадимович (паспорт: серiя ВВ номер 
074843 виданий Калiнiнським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
05.11.1997) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя ВА но-
мер 515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
25.11.1996) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Бiдюкова Анжела Сергiївна (паспорт: серiя ВС номер 
224112 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
02.03.2000) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Голова наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя 
ТТ номер 200530 виданий Печерським РВГУДМС України в мiстi Києвi 
09.10.2013) звiльнено 22.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 19.67000% на суму 123346.94 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвна (паспорт: серiя СН 
номер 129053 виданий Старокиївським РУГУМВС України в мiстi Києвi 
11.10.1996) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член наглядової ради Кирпиченко Олена Олександрiвна (паспорт: серiя 
ВА номер 699774 виданий Димитрiвським МВУМВС України в Донецькiй 
областi 03.06.1997) звiльнено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Голова ревiзiйної комiсiї Денiсьєв Олександр Володимирович (паспорт: 
серiя ВВ номер 979209 виданий Будьонiвським РВДМУУМВС України в 
Донецькiй областi 18.09.1999) звiльнено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення при-
йнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя 
ВВ номер 856886 виданий Пролетарським РВДМУУМВС України в 
Донецькiй областi 28.08.1999) звiльнено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення при-
йнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член ревiзiйної комiсiї Толсторожих Валентина Володимирiвна (пас-
порт: серiя ВК номер 649590 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi 
Донецьку 16.10.2009) звiльнено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства 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 «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член ревiзiйної комiсiї Савицький Сергiй Георгiйович (паспорт: серiя ВВ 
номер 603202 виданий Ленiнським РВУМВСУкраїни в мiстi Донецьку 
01.10.1998) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член ревiзiйної комiсiї Дрикiн Микола Iванович (паспорт: серiя ВК номер 
910473 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 25.04.2012) 
звiльнено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства 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 «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член ревiзiйної комiсiї Пугач Свiтлана Вiталiївна (паспорт: серiя ВС но-
мер 470985 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
24.10.2000) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член ревiзiйної комiсiї Колб Свiтлана Олександрiвна (паспорт: серiя ВА 
номер 141506 виданий Селiдiвським МВУМВС України в Донецькiй областi 
02.08.1996) звiльнено 22.04.2016 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 загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Голова правлiння Сташенко Вiктор Миколайович (паспорт: серiя ВС но-
мер 047072 виданий Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
16.11.1999) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу 1 рiк, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв з 2006 р. по 31.01.2011 р.-головний iнженер ПАТ 
«НОРД»; з 01.02.2011 р. по 24.04.2013 р.- ген.директор ПАТ «НОРД»; з 
25.04.2013 р. по теперешний час директор завода «Компресор», з 25.072015 
р. ПАТ «НОРД» Голова Правлiння-Генеральний директор. Рiшення прийня-
то загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОРД”
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Член правлiння Мельниченко Василь Андрiйович (паспорт: серiя ВВ но-
мер 631871 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
22.10.1998) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу 1 рiк, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв : з 01.02.2001 р. по 14.04.2003 р. «Совет профсоюзних 
работнiков» зам.директора по хозрасчетной деятельности; з 28.08.2012 р. 
ПАТ «НОРД» зам.ген.директора по безпецi. Рiшення прийнято загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член правлiння Статiнов Анатолiй Сергiйович (паспорт: серiя ММ номер 
577998 виданий Комiнтерновьким РОХГУУМВС України в Харкiвськiй областi 
11.07.2000) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу 1 рiк, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 20.07.2009р. по 26.09.2011 цех №1 ПАТ «НОРД» iнженер-
технолог; з 27.09.2011 р. по 30.11.2013 р. ПАТ «УкрНДIПобутмаш» гол. техно-
лог; з 01.12.2013 р. ПАТ «НОРД» гол. технолог. Рiшення прийнято загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член правлiння Клiмов Костянтин Генадiйович (паспорт: серiя ВС номер 
274705 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 04.05.2000) 
призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-
чено особу 1 рiк, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв: з 24.03.2008 р.-начальник цеха № 21; з 07.02.2011 р.-начальник 
цеха по виготовленню шафiв, уплотн. ПАТ «НОРД»; з 01.06.2012 р.-директор 
заготiвел. виробництва; з 01.08.2012 р.- директор виробництва №21; з 
25.04.2013 р. -начальник вiддiлу ПДО; з 04.02.2014 р. по теперiшнiй час 
-зам.ген.директора по виробництву. Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член правлiння Приколота Наталя Єгорiвна (паспорт: серiя ВВ номер 
103662 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
12.11.1997) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу 1 рiк, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 17.10.2003 р. по 31.08.2012 р. ПРАТ «Iнтертехнiка» голо-
вний бухгалтер; з 01.09.2012 р. ПАТ «НОРД» головний бухгалтер. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Тумаков Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВА но-
мер 348471 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 21.08.1996) 
призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу 1 рiк, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 
рокiв: з 25.02.2008 р. - начальник збирального цеху ПАТ «НОРД»; з 01.06.2010 
р. зам.ген.директора по випуску готової продукцiї; з 15.06.2012 р.- зам.ген. 
директора по сервiсному обслуговуванню ПАТ «НОРД»; з 01.03.2013 р. по 
теперiшнiй час директор по сервiсному обслуговуванню. Рiшення прийнято 
загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член правлiння Тумаков Анатолiй Миколайович (паспорт: серiя ВА но-
мер 346284 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 
13.06.1996) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу 1 рiк, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 06.10.2008 р.-12.08.2011 р.-директор ТОВ «ДЗГ та ЕБА»; з 
08.11.2012 директор ТОВ «ДЗГ та ЕБА». Рiшення прийнято загальними збо-
рами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член правлiння Женiков Олег Вадимович (паспорт: серiя ВВ номер 074843 
виданий Калiнiнським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 05.11.1997) при-
значено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, 
згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 30.05.2007 
р. по 01.02.20011 р. директор по розвитку в ПАТ «УкрНДIПобутМаш»; з 01.02.2011 
р. по 11.12.2012 р.- директор по розвитку в ПАТ «НОРД»; з 11.12.2012 р. по 
14.02.2015 р. ПАТ «НОРД» радник ген.директора по орг.питанням; з16.02.2015 р. 
по теперiшнiй час ПРАТ «Торговий альянс» начальник вiддiлу збуту. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член правлiння Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя ВА номер 
515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 25.11.1996) 
призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, 
згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 01.10.2008 
р. до теперешнього часу начальник вiддiлу ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Голова наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя ТТ 
номер 200530 виданий Печерським РВГУДМС України в мiстi Києвi 09.10.2013) 
призначено 22.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
19.67000% на суму 123346.94 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, згiдно стату-
ту, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 12.02.2008 р. по 
01.09.2010 р. ПАТ «НОРД» перший заступник генерального директора; з 
01.09.2010 р. по 20.02.2012 р. перший вiце-президент ПАТ «НОРД»; з 
20.02.2012 р. по 19.04.2013 р. ген. директор ПАТ «НОРД»; з 22.04.2013 р. по 

теперiшнiй час Голова наглядової ради ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвна (паспорт: серiя СН но-
мер 129053 виданий Старокиївським РУГУМВС України в мiстi Києвi 11.10.1996) 
призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу 1 рiк, згiдно статуту, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
з 07.08.2002 р. по 11.09.2013 р. економiст ПРАТ «Iнтертехнiка». Рiшення при-
йнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член наглядової ради Кирпиченко Олена Олександрiвна (паспорт: серiя 
ВА номер 699774 виданий Димитрiвським МВУМВС України в Донецькiй 
областi 03.06.1997) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, згiдно статуту. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 01.10.2009 р. по 31.03.2013 р. заступ-
ник начальника вiддiлу ТОВ «Домотехнiка»; з 01.04.2013 р. заступник на-
чальника вiддiлу ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Голова Ревiзiйної комiсiї Денiсьєв Олександр Володимирович (паспорт: 
серiя ВВ номер 979209 виданий Будьонiвським РВДМУУМВС України в 
Донецькiй областi 18.09.1999) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, згiдно статуту. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : з 27.04.2010 р.-26.11.2012 р.- гол.
держ.подат.ревiзор спецiал.держ.податкова iнспекцiя; з 07.02.2013 р. до те-
перешнього часу ревiзор ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними збо-
рами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член Ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя 
ВВ номер 856886 виданий Пролетарським РВДМУУМВС України в Донецькiй 
областi 28.08.1999) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, згiдно статуту. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : з 16.12.2009 р.- 31.07.2010 р.- нач. 
департаменту ПАТ «НОРД»; з 09.08.2010 р. до теперешнього часу зам. На-
чальника юрвiддiлу ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член Ревiзiйної комiсiї Савицький Сергiй Георгiйович (паспорт: серiя ВВ но-
мер 603202 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 01.10.1998) 
призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу 1 рiк, згiдно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
: з 08.08.2006 р.-29.08.2008 р.- нач. вiддiлу ЗАТ «УкрНДIПобутмаш»; з 22.08.2011 
р. до теперешнього часу нач. вiддiлу ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загаль-
ними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член Ревiзiйної комiсiї Пугач Свiтлана Вiталiївна (паспорт: серiя ВС но-
мер 470985 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
24.10.2000) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу 1 рiк, згiдно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 01.10.2006 р. по теперешнiй час начальник бюро вiддiлу 
економiки та цiнової полiтики ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року. 

Член Ревiзiйної комiсiї Колб Свiтлана Олександрiвна (паспорт: серiя ВА 
номер 141506 виданий Селiдiвським МВУМВС України в Донецькiй областi 
02.08.1996) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу 1 рiк, згiдно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 10.06.2003 р. по 01.09.2013 р. ПРАТ «Iнтертехнiка» економiст; 
з 02.09.2013 р. по теперешнiй час ПАТ «НОРД» ведучий економiст. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член Ревiзiйної комiсiї Усенко Вiкторiя Олексiївна (паспорт: серiя ВС номер 
608407 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 21.11.2000) 
призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, 
згiдно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 11.11.2008 
ПАТ «Донгормаш» начальник план-економ. вiддiлу; з 31.05.2013 р. по 31.07.2014 
р. ТОВ «Горнi машини - Донгормаш» менеджер з управлiння; 18.05.2015 ПАТ 
«НОРД» менеджер-аналiтик вiддiлу збутової логiстики. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член Ревiзiйної комiсiї Денисюк Лариса Валентинiвна (паспорт: серiя ВВ 
номер 167388 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
06.12.1997) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який при-
значено особу 1 рiк, згiдно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв: з 01.12.10 -01.02.11р. «Група компанiй ЮМЕКС iнвест» фiнансовий ди-
ректор; з 01.03.11 р. - по 23.05.14 р. ПНВО «ДОН-СИБ» заст.директора з 
економiки; 03.07.14 ПАТ «НОРД» начальник фiнанс.бюро. Рiшення прийнято 
загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член правлiння Хрисєва Наталя Андрiївна (паспорт: серiя ВК номер 067505 
виданий Ленiнським РВУМВС України у мiстi Донецьку 30.09.2004) призначено 
22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
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та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, згiдно статуту. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 30.10.2001 р. ПАТ «НОРД» 
секретар-ст.iнспектор по котролю за виконанням доручень. Рiшення прийнято 
загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член правлiння Карлаш Тетяна Арсентiївна (паспорт: серiя ВС номер 
118200 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
17.12.1999) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу 1 рiк, згiдно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв з 30.04.2002 р. ПАТ «НОРД» заступник на. вiддiлу труда та 
персонала, з 02.02.2015 р. - начальник вiддiлу труда та персоналу. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 року.

Член правлiння Жидков Вiталiй Васильович (паспорт: серiя ВВ номер 

074094 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi 
14.10.1997) призначено 22.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу 1 рiк, згiдно статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 01.07.2007р. Вiце-президент ПАТ «НОРД». Рiшення при-
йнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «НОРД» 22.04.2016 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 Правлiння-Генеральний директор __ Сташенко Вiктор Миколайович

М.П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Завод малогабаритних 
трансформаторiв", 13604900 
Запорізька , 69600, м.Запорiжжя, 
Днiпропетровське шосе, 3 
(061)2126731.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії : 28.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.mgt.com.ua 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності : Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
компанiя «Аваль», код за ЄДРПОУ 32440628
5. Інформація про загальні збори : Вид загальних зборів: чергові. Дата 
проведення 22.04.2015 рік. Кворум зборів 93,5798 % від загальної кількос-
ті голосів. Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 
22.04.2015 року скликанi за iнiцiативою Наглядової ради Товариства (про-
токол №20/02 -15 вiд 20 лютого 2015 року). Згiдно зазначеного рiшення, 
затверджено наступний порядок денний зборiв (перелiк питань, що вино-
сяться на голосування): 
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 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської 
дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань 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., Кулiкова Л.О., Овденко Г.В., Вагiна Т.Г., Юре-
вич Д.В., Лазутiна Л.О.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту завершення 
Зборiв.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: прийняти до вiдома звiт Ге-
нерального директора Товариства за 2014 рiк. Роботу Генерального ди-
ректора 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.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: прийняти до вiдома звiт На-
глядової 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: прийняти 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: затвердити рiчний звiт (рiчну 
фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2014 рiк.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити основнi напрям-
ки дiяльностi i плани Товариства на 2015 рiк.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: збиток Товариства, отрима-
ний за пiдсумками господарської дiяльностi в 2014 роцi покрити за раху-
нок нерозподiленого прибутку попереднiх рокiв.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: згiдно частини 3 статтi 70 
Закону України «Про акцiонернi товариства», схвалити вчинення Товари-
ством наступних значних правочинiв. 
Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з момен-
ту 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 - правочи-
ни, 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 Товариством правочинiв протягом одного року з мо-
менту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна 
вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 700 (сiмсот) 
тисяч доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - 
правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг.
Схвалити вчинення Товариством правочинiв на протягом одного року з мо-
менту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна 
вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 700 (сiмсот) 
тисяч доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - пра-
вочини, 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. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів емітентом 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 16477 18263
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2416 2779
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 7235 7994
Сумарна дебіторська заборгованість 4889 3264
Грошові кошти та їх еквіваленти 1917 4216
Власний капітал 15015 16902
Статутний капітал 789 789
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13296 14947
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 854 825
Поточні зобов'язання і забезпечення 608 536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.02334 -0.00024

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 78916000 78916000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Генеральний директор ПАТ «Завод МГТ» _____ Зима Аліна Володимирівна
м. п.
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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 нерухомістю) 

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
"ЕЛЕКТРОДВИГУН"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14309014

3. Місцезнаходження емітента 85300 Красноармiйськ 
Днiпропетровська, 130

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06239)2-11-73 (06239)2-11-74

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

zhila@nord.ua

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

http://www.nord.ua/press

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

2. Текст повідомлення
Голова правлiння Кiтченко Геннадiй Олександрович (паспорт: серiя ВЕ 

номер 431854 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй 
областi 25.12.2001) звiльнено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електродвигун» 
25.04.2016  року.

Член правлiння Жила Оксана Васильївна (паспорт: серiя ВА номер 
604347 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi 
05.02.1997) звiльнено 25.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.00040% на суму 50.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «За-
вод «Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Член правлiння Дорош Володмир Пилипович (паспорт: серiя ВС номер 
705869 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi 
26.12.2000) звiльнено 25.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.00860% на суму 1157.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЗАВОД “ЕЛЕКТРОДВИГУН”

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 «ДОНЕЦЬКИй ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИй 
ЗАВОД», 00174740, 83030, Донецька область, мiсто Донецьк, 
Таллiнська, 1А, 062 345-88-82

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 річ-
ну інформацію: detz.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Аудиторська фірма «Ніка-Аудит», 24647491;5. Інформація про за-
гальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне 
товариство): Протягом 2015р. загальнi збори акцiонерiв не проводились в 
зв’язку з виникненням форс – мажорних обставин (обставин непреборної 
сили), які підтверджені сертифiкатом № 4010 Торгово - промислової Пала-
ти України. Перiод дiї форс - мажорних обставин (обставин непереборної 
сили). Настання: 16 березня 2015 року; Закiнчення: тривають.

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

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  211656  207569
Основні засоби (за залишковою вартістю)  20057  24002
Довгострокові фінансові інвестиції  54460  54460
Запаси  76444  69572
Сумарна дебіторська заборгованість  47407  47444
Грошові кошти та їх еквіваленти  764  155
Власний капітал  27557  42461
Статутний капітал  14932  14932
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 313  15217

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  592  690
Поточні зобов'язання і забеспечення  183507  164418
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.24953270  -0.32874230
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 -0.24953270  -0.32874230

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  59727640  59727640
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Генеральний директор ________ Мацегора Андрiй Анатолiйович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕЧАНІВСЬКИй КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Печанiвський комбiнат хлiбопродуктiв", 
30297883, м. Київ , Печерський, 01133, 
мiсто Київ, Щорса,27 044 490-30-61,

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

27.04.2016

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

30297883.infosite.com.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО IНСТИТУТ 
"СУМИПРОЕКТ", 
02497973Сумська , Сумський, 
40000, м. Суми, Кiрова, 25 0542 
61-10-61,

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

28.04.2016

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

www.sumyproekt.sumy.ua

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

(044) 4983815
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посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод 
«Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Член правлiння Вискребець Василь Миколайович (паспорт: серiя ВА но-
мер 789516 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй 
областi 04.07.1997) звiльнено 25.04.2016 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.00490% на суму 660.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ  «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Член правлiння Астахов Сергiй Вiкторович (паспорт: серiя ВА номер 
864564 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi 
05.08.1997) звiльнено 25.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.00260% на суму 347.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод 
«Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Голова наглядової ради Поправко Олександр Миколайович (паспорт: 
серiя ВК номер 290356 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Доне-
цьку 29.06.2006) звiльнено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальни-
ми зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Член наглядової ради Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя 
ВА номер 515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй 
областi 25.11.1996) звiльнено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальни-
ми зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Член наглядової ради Бабич Михайло Вiкторович (паспорт: серiя ВА но-
мер 348018 виданий Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 
09.08.1996) звiльнено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальними збо-
рами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Голова ревiзiйної комiсiї Денiсьєв Олександр Володимирович (паспорт: 
серiя ВВ номер 979209 виданий Будьонiвстким РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi 18.09.1999) звiльнено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електродвигун» 
25.04.2016 року. 

Член ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя 
ВВ номер 856886 виданий Пролетарським РВДМУУМВС України в Донецькiй 
областi 28.08.1999) звiльнено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято загальни-
ми зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Член ревiзiйної комiсiї Дрикiн Микола Iванович (паспорт: серiя ВК номер 
910473 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 25.04.2012) 
звiльнено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства 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 «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Голова Правлiння Кiтченко Геннадiй Олександрович (паспорт: серiя ВЕ 
номер 431854 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй 
областi 25.12.2001) призначено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 01.09.04 - 30.11.2012- начальник дiльницi ПАТ «Завод 
«Електродвигун», 01.12.12 - 11.03.14 начальник «Завод компрессорiв» ПАТ 
«НОРД», 12.03.14 - директор ПАТ «Завод «Електродвигун». Рiшення при-
йнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електродвигун» 
25.04.2016 року.

Член Правлiння Жила Оксана Василiвна (паспорт: серiя ВА номер 
604347 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi 
05.02.1997) призначено 25.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.00040% на суму 50.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 09.2004-
ВАТ»Завод»Електродвигун» зам.головного бухгалтера, 04.12.2006 -Голо-
вний бухгалтер ПАТ «Завод «Електродвигун». Рiшення прийнято загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року.

Член Правлiння Вовк Олександр Романович (паспорт: серiя ВС номер 
614194 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi 
30.11.2000) призначено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 01.09.2004-30.11.2012 -оператор автоматичних та 
пiвавтоматичних лiнiй ПАТ «Завод «Електродвигун»; 01.12.2012-
07.11.2013-оператор автоматичних та пiвавтоматичних лiнiй ПАТ «Норд»; 
08.11.2013 - начальник єнерго-механiчного вiддiлу ПАТ «Завл «Елекрод-

вигун». Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод 
«Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Член Правлiння Вискребець Василь Миколайович (паспорт: серiя ВА но-
мер 789516 виданий Красноармiйським РВУМВС України в Донецькiй 
областi 04.07.1997) призначено 25.04.2016 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.00490% на суму 660.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 
1  рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з15.02.1996-
30.11.2012-начальник техничного вiддiлу ПАТ «Завод «Електродвигун»; 
01.12.2012-начальник технологiчного бюро виробництва двигунiв ПАТ 
«НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод 
«Електродвигун» 25.04.2016 року.

Член Правлiння Астахов Сергiй Вiкторович (паспорт: серiя ВА номер 
834564 виданий Красноармiйським РВУМВС України в Донецькiй областi 
05.08.1997) призначено 25.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.00260% на суму 347.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 24.09.2007-31.11.2012- зам 
нач. дiльницi ПАТ «Завод «Електродвигун»; 01.12.2012-зам.начальника ви-
робництва ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року.

Голова наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя ТТ 
номер 200530 виданий Печерським РВГУДМС України в мiстi Києвi 09.10.2013) 
призначено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 12.02.2008  р. 
по 01.09.2010 р. ПАТ «НОРД» перший заступник генерального директора; з 
01.09.2010 р. по 20.02.2012 р. перший вiце-президент ПАТ «НОРД»; з 20.02.2012 
р. по 19.04.2013 р. ген. директор ПАТ «НОРД»; з 22.04.2013 р. по теперешнiй 
час Голова наглядової ради ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними збо-
рами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Член наглядової ради Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя 
ВА номер 515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй 
областi 25.11.1996) призначено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 03.09.2001 р по теперiшнiй час-ПАТ «НОРД», нач. вiддiлу 
економiки; з 16 квiтня 2010 р по 20.04.2012р член Правлiння ПАТ «НОРД». 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електро-
двигун» 25.04.2016 року. 

Член наглядової ради Бабич Михайло Вiкторович (паспорт: серiя ВА но-
мер 348018 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 
09.08.1996) призначено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 
рокiв: з 24.02.2004р.-03.09.2007р. -ПАТ»НОРД», служба контроля якостi,заст.
директора з 03.09.2007р.- ПАТ»НОРД»,директор служба контроля якостi. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електро-
двигун» 25.04.2016 року.

Голова Ревiзiйної комiсiї Денiсьєв Олександр Володимирович (паспорт: 
серiя ВВ номер 979209 виданий Будьонiвським РВДМУУМВС України в 
Донецькiй областi 18.09.1999) призначено 25.04.2016 р. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: з 27.04.2010р-26.11.2012р.гл.держ.налог.ревiзор 
спецiал.держ.налогова iнспекцiя; з 07.02.2013р до теперешнього часу 
ревiзор ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року.

Член Ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя 
ВВ номер 856886 виданий Пролетарським РВДМУУМВС України в Донецькiй 
областi 28.08.1999) призначено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 09.08.2010р. до тепершнього часу зам. Начальнику 
юрвiддiлу ПАТ»НОРД». Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «Завод «Електродвигун» 25.04.2016 року. 

Член Ревiзiйної комiсiї Дрикiн Микола Iванович (паспорт: серiя ВК номер 
910473 виданий Ленiнським РВУМВС України в мiстi Донецьку 25.04.2012) 
призначено 25.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призна-
чено особу 1 рiк, Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 
01.10.1991 р до теперiшнього часу начальник бюро ПАТ «НОРД. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Електродвигун» 
25.04.2016 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 Правлiння ____________ Кiтченко Геннадiй Олександрович

М.П.
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Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОВЕЛЬСЬКИй 
М’ЯСОКОМБIНАТ», 00443163Волинська , 
Ковельський, 45000, м. Ковель, Володимирська, 
156 03352 45504,

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

24.04.2016

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

kmk.infosite.com.ua

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

Аудит на проводився

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

24.04.2015
Порядок денний:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведен-
ня Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання та за-
твердження складу лiчильної комiсiї. Обрання го-
лови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства
2. Звiт правлiння про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. Затвердження 
звiту та балансу пiдприємства за 2014р
3. Визначення основних напрямкiв та умов робо-
ти Товариства на 2015 р.
4. Затвердження звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
5. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 
рiк.
6. Переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
7. Звернення ПрАТ «Ковельськi ковбаси»та ТОВ 
«Ковбаси з Ковеля»з проханням виступити май-
новим поручителем перед банком.
8. Про надання згоди ПАТ «Ковельський 
м'ясокомбiнат» виступити майновим поручите-
лем перед банком в забезпечення виконання 
зобов’язань ПрАТ «Ковельськi ковбаси» за кре-
дитним договором, який буде укладений мiж бан-
ком та ПрАТ «Ковельськi ковбаси» та 
зобов»язань

ТОВ «Ковбаси з Ковеля» за кредитним догово-
ром, який буде укладено з банкiвською устано-
вою.
9. Про надання згоди ПАТ «Ковельський 
м'ясокомбiнат» на вчинення значного правочину 
- передачу банку в iпотеку майна, що знаходиться 
за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. 
Володимирська, будинок 156, та надання згоди 
на можливе вiдчуження банком майна, що пере-
дається в iпотеку.
10. Про надання повноважень генеральному ди-
ректору ПАТ «Ковельський м'ясокомбiнат» на: 
пiдписання та укладання вiд iменi ПАТ «Ковель-
ський м'ясокомбiнат» з банком iпотечного догово-
ру; пiдписання вiд iменi ПАТ «Ковельський 
м'ясокомбiнат» iнших документiв, пов'язаних iз 
iпотекою майна ПАТ «Ковельський м'ясокомбiнат»; 
пiдписання та укладання договорiв про змiни (до-
повнення) до цих правочинiв; самостiйне узго-
дження усiх умов вказаних правочинiв; на 
пiдписання та укладання вiд iменi ПАТ «Ковель-
ський м'ясокомбiнат» з банком договору поруки; 
пiдписання та укладання договорiв про змiни (до-
повнення) до цього правочину; самостiйне узго-
дження усiх умов вказаних правочинiв.
11. Рiзне.

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

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

Найменування показника
Період

звіт-
ний 

попере-
дній

Усього активів 5306 5306
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5242 5242
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 64 64
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 2199 2594
Статутний капітал 4460 4460
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3485 -3090
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2344 2344
Поточні зобов'язання і забезпечення 763 368
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.) 637160 637160

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ПЛАЗ», 13528895, Доне-
цька обл. 87509 Марiуполь Заозерна, 62, (0629) 38-64-43; 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 28.04.2016р. 3. Адреса сторінки  
в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
http://plaz.ucoz.com/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОБУДIВНИй ЗАВОД «ПЛАЗ»

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 «СОЮЗ», 14311620, Донецька обл. Ясинуватський р-н 86080 
сiльрада Спартакiвська, 71 км Дачний проїзд, №1, (062)385-11-50

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://souzz.ucoz.org/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЮЗ»

Річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акiонерне товариство 
«Ковельськi ковбаси», 30381257Волинська 
, Ковельський, 45000, м.Ковель, Володи-
мирська, 156 03352 49687,

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

24.04.2016

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

30381257.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬСЬКI КОВБАСИ»
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Зміни у складі посадових осіб емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента «Херсонський суднобудiвний 
завод»

2. Код за ЄДРПОУ 14308500
3. Місцезнаходження 73000, м. Херсон, вул Карантин-

ний острiв, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0552 41 41 86 д/н
5. Електронна поштова адреса Tatyana.Kargapoltseva@

kherson-shipyard.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://14308500.smida.gov.ua (Н/П 
http://34716646.smida.gov.ua). 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв вiд 22.04.2016р. (Протокол 1/2016р.) при-

пинено повноваження члена Наглядової ради Компанiї МОКРАД ТРЕЙДIНГ 
ЛТД / MOKRAD TRADING LTD (реєстрацiйний № 535829) з 01.05.2016 року. 
Посадова особа перебувала на посадi два роки з 18.04.2014р. 

Рiшенням Загальних зборiв вiд 22.04.2016р. (Протокол 1/2016р.) при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Компанiї ЧЕЙМЕН 
КОММЕРШIАЛ ЛТД / CHAMEN COMMERCIAL LTD, реєстрацiйний  
№ 535858 з 01.05.2016 року. Посадова особа перебувала на посадi два 
роки з 18.04.2014р. 

Рiшенням Загальних зборiв вiд 22.04.2016р. (Протокол 1/2016р.) при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Компанiї ДЕНАКСIОЛ 
ТРЕЙДIНГ ЛТД / DENAXIOL TRADING LTD (реєстрацiйний 258026) з 
01.05.2016 року. Посадова особа перебувала на посадi два роки з 
18.04.2014р. 

Рiшенням загальних зборiв ПАО «ХСЗ» вiд 22.04.2016 р. (протокол 
1/2016р.) Ченiна Владислава Миколайовича обрано до складу Наглядової 
ради ПАО «ХСЗ» на посаду Члена Наглядової ради з 01.05.2016 року. 
Освiта: вища, Херсонський нацiональний технiчний унiверситет; 
спецiальнiсть — «Фiзика та технологiя матерiалiв i компонентiв електро-
нної технiки», квалiфiкацiя «Iнженер»; Херсонський нацiональний технiчний 
унiверситет; спецiальнiсть — «Облiк та аудит», квалiфiкацiя — «Спецiалiст». 
Мiсце роботи: ТОВ «Смарт-Мерiтайм груп», керiвник департаменту бюдже-
тування. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи про-
тягом останнiх п’яти рокiв: директор Приватного пiдприємства «Вiнсплав», 
ПАТ «Херсонський суднобудiвний завод», директор з економiки та фiнансiв; 
ТОВ «Смарт-Мерiтайм груп», керiвник департаменту бюджетування. Не 

володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа обирається на посаду строком 
на один рiк з 01.05.2016 року. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя персональних даних. 

Рiшенням загальних зборiв ПАО «ХСЗ» вiд 22.04.2016 р. (протокол 
1/2016р.) Батюка Вiктора Миколайовича обрано до складу Наглядової 
ради ПАО «ХСЗ» на посаду Члена Наглядової ради з 01.05.2016 року. 
Освiта: вища, Севастопольський приладобудiвний iнститут; 1976 р., 
спецiальнiсть — «експлуатацiя електрообладнання», квалiфiкацiя — 
«iнженер — електромеханiк». Мiсце роботи: ТОВ «Смарт-Мерiтайм груп», 
Директор по закупiвлях. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Iнформацiя про 
стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «ПОСС», Комерцiйний ди-
ректор по продажам; ТОВ «Смарт-Мерiтайм груп», Начальник вiддiлу 
матерiально-технiчного постачання; ТОВ «Смарт-Мерiтайм груп», Дирек-
тор по закупiвлях. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обирається на 
посаду строком на один рiк з 01.05.2016 року. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття персональних даних. 

Рiшенням загальних зборiв ПАО «ХСЗ» вiд 22.04.2016 р. (протокол 
1/2016р.) Олiгорського Вiктора Францовича обрано до складу Наглядової 
ради ПАО «ХСЗ» на посаду Члена Наглядової ради з 01.05.2016 року. 
Освiта: вища, Київська вища школа МВС СРСР iмФ.Е.Дзержинського , 
спецiальнiсть «Правознавство», квалiфiкацiя — «Юрист», Московська 
Академiя МВС РФ, спецiальнiсть «Органiзацiя управлiння органами 
внутрiшнiх справ», квалiфiкацiя — «Органiзатор управлiння ОВС». Мiсце 
роботи: ТОВ «Смарт-Мерiтайм груп», Директор з безпеки. Загальний стаж 
роботи 45 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 
Директор з безпеки ПАТ «Херсонський суднобудiвний завод», з липня 
2013 р. по теперiшнiй час — Директор з безпеки ТОВ «Смарт-Мерiтайм 
Груп». Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа обирається на посаду стро-
ком на один рiк з 01.05.2016 року. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття персональних 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 Федак Олег Павлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИй СУДНОБУДІВНИй ЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ № 9 «ПОЛТАВАНАФТОГАЗБУД», 
01291471, вул. Шевченка, буд. 1а, с. Терешки, Полтавський р-н, Полтав-
ська обл., 38762, (0532) 553030

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: poltavanaftobud.pat.ua

В.о. директора  Рижонков В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ № 9 «ПОЛТАВАНАФТОГАЗБУД»

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 ТО-
ВАРИСТВО "АРТЕМ-БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 26253023
3. Місцезнаходження 04050, м.Київ, Артема , буд. 103, 
4. Міжміський код, телефон та факс 044-483-30-65 osl@artembank.com.ua
5. Електронна поштова адреса osl@artembank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.artembank.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Спостережна рада АТ «АРТЕМ – БАНК» 19.03.2013 року прийняла рiшення 

(Протокол № 12) про погодження Ганзi Дмитра Олексiйовича на посаду Голови 
Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ – БАНК» та введення 
його до складу Правлiння строком на три роки пiсля отримання документiв вiд 
Нацiонального банку України щодо погодження його кандидатури.

26.04.2013 року рiшенням № 235 Комiсiї Нацiонального банку України з 
питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв Ганзю Дмитра 
Олексiйовича погоджено на посаду Голови Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «АРТЕМ – БАНК».

З огляду на це, згiдно рiшення Спостережної ради (протокол №35 вiд 
26.04.2016) продовжено з 27.04.2016 року повноваження Ганзi Дмитра 
Олексiйовича на посадi Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товари-
ства «АРТЕМ – БАНК» на строк визначений Статутом Публiчного 
акцiонерного товариства «АРТЕМ – БАНК». Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Згоди на розголошення паспортних данних не надав. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обiймав 
протягом останнiх п'яти рокiв наступнi посади: Заступника Голови Правлiння 
АКБ «Стандарт», Голови Правлiння АТ «АРТЕМ-БАНК».

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 Ганзя Дмитро Олексiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2016
(дата)
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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 «Дашукiвськi бентонiти», 00223941, Україна Черкаська обл. Лисян-
ський р-н 19330 с. Дашукiвка б/н, (04749) 6 23 30

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «АУДИТ-
ОПТIМ», 21613474

5. Інформація про загальні збори: 
24.04.2015 проведено річні загальні збори. ПРОТОКОЛ № 

1/2015ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА»Дашукiвськi бентонiти» вiд 24 квiтня 2015 року c. 
ДашукiвкаМiсцезнаходження товариства: Україна, 19330, Черкаська обл., 
Лисянський р-н, с. Дашукiвка.Форма проведення загальних зборiв 
акцiонерiв: очнаДата i час проведення загальних зборiв: 24 квiтня 2015 
року, 12-00 годин. Дата складання протоколу загальних зборiв: 25 квiтня 
2015 рокуМiсце проведення загальних зборiв: Україна, 19330, Черкаська 
обл., Лисянський р-н, с. Дашукiвка, актовий зал ПАТ «Дашукiвськi 
бентонiти», кабiнет №17Голова зборiв: Фрiндт Юрiй Людвiгович;Секретар 
зборiв: Багателя Андрiй Олексiйович;Реєстрацiя здiйснювалась: 
24.04.2015р., за мiсцем проведення зборiв. Реєстрацiйна комiсiя:» Голова 
комiсiї - Гуцал Д.Г.» Член комiсiї - Яхненко Н.А.,» Член комiсiї- Астiоненко 
О.С.представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».Початок 
реєстрацiї: 10.30 год.Закiнчення реєстрацiї: 11.30 год.Початок зборiв: 
24.04.2015р., о 12.00 год.Лiчильна комiсiя:» Голова комiсiї - Гуцал Д.Г.» 
Член комiсiї - Яхненко Н.А.,» Член комiсiї- Астiоненко О.С.представники 
Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».ПРИСУТНI:Акцiонери 
публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» згiдно з Реє-
стром акцiонерiв;Голова Наглядо вої ради публiчного акцiонерного това-
риства «Дашукiвськi бентонiти» - Плотник Н.Л.Член Наглядової ради 
публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» - Кирилов 
Ю.Г;Член Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
«Дашукiвськi бентонiти» - Нiкiтiн В.А. ;Голова Ревiзiйної комiсiї публiчного 
акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» - Сорокiн П.П.Голова 
Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» - 
Фрiндт Ю. Л.;Член Правлiння публiчного акцiонерного товариства 
«Дашукiвськi бентонiти» - Багателя А.О..;Член Правлiння публiчного 
акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» - Пустiльнiк В.О.;Член 
Правлiння публiчного акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» - 
Шлiхта М.I.;Член Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства 
«Дашукiвськi бентонiти» - Фасоль О.О.Член Ревiзiйної комiсiї публiчного 
акцiонерного товариства «Дашукiвськi бентонiти» - Василенко О.О. Ста-
тутний капiтал ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» (надалi - Товариство) складає 
13 719 925 грн., який роздiлений на 54 879 700 простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 0,25 грн., кожна. Iнших видiв цiнних паперiв Това-
риство не випускало.Вiдповiдно до Статуту Товариства повiдомлення про 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - Загальнi 
збори) та їх порядок денний опублiкованi в офiцiйному друкованому 
виданнi НКЦПФР - « Бюлетень Цiнi Папери України» № 47 вiд 17.03.2015р., 
персонально доведенi до акцiонерiв у письмовiй формi шляхом 
вiдправлення рекомендованих листiв згiдно наданого ПАТ «НДУ» перелiку 
акцiонерiв станом на 06.03.2015р., iнформацiя про проведення загальних 
зборiв розмiщена на власнiй веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах складеного в порядку, передбаченому 
законодавством про депозитарну систему України станом на 20.04.2015р., 
становить 1723 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 54 879 700 прости-
ми iменними акцiями Товариства, що становить 100 % Статутного капiталу. 
Загальнi збори згiдно Статуту Товариства та Положення про Загальнi збо-
ри розпочала голова Наглядової ради Плотник Н.Л., яка доповiла про те, 
що Загальнi збори були скликанi та проводяться у рамках Закону України 
«Про акцiонернi товариства» (далi -Закон) та дiючого Статуту Товариства. 
На засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 27.02.2015р., № 
1-15) були прийнятi всi необхiднi рiшення, якi стосуються скликання та 
проведення Загальних зборiв, а саме: - затверджено порядок денний За-
гальних зборiв, проекти рiшень з питань порядку денного, прийнято 
рiшення про дату проведення; - визначено дату складання перелiку 
акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленi про проведення Загальних 
зборiв та брати участь у загальних зборах; - прийнято рiшення про роз-
силку письмових повiдомлень про проведення Загальних зборiв; про при-

значення реєстрацiйної комiсiї; - затверджено перелiк матерiалiв та по-
рядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть 
ознайомитись пiд час пiдготовки до Загальних зборiв. На засiданнях На-
глядової ради Товариства (Протоколи вiд 09.04.2015р., № 2-15 та вiд 
20.04.2015р., № 3-15) були затвердженi форма та текст бюлетеня для го-
лосування та для кумулятивного голосування. На засiданнi Наглядової 
ради Товариства (Протокол вiд 27.02.2015р., № 1-15) було прийняте 
рiшення щодо надання повноважень Реєстрацiйної комiсiї для проведен-
ня реєстрацiї акцiонерiв та їх уповноважених представникiв на Загальних 
зборах 22.04.2015 р., Депозитарнiй установi ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» 
вiдповiдно до умов Договору № НР-00223941 вiд 01.10.2014р. Результати 
реєстрацiї акцiонерiв Товариства, якi прибули для участi у Загальних збо-
рах, оголосила Голова Реєстрацiйної комiсiї Гуцал Д.Г., яка зачитала Про-
токол вiд 24.04.2015р., засiдання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв 
за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв, якi приймають участь у Загальних 
зборах. Зокрема повiдомлено, що Реєстрацiйна комiсiя провела 
реєстрацiю акцiонерiв Товариства 24.04.2015 року з 10.30 год. до 11.30год. 
На час закриття реєстрацiї Реєстрацiйною комiсiєю для участi у Загаль-
них зборах зареєстровано 6 акцiонерiв та їх представникiв. З них 4, якi є 
власниками голосуючих акцiй Товариства по всiм питанням порядку ден-
ного загальних зборiв. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв 
голосуючих акцiй Товариства по всiм питанням порядку денного загаль-
них зборiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних (чергових) загальних 
зборах становить 49 402 416 (сорок дев'ять мiльйонiв чотириста двi тисячi 
чотириста шiстнадцять), що складає 93,81 % вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй Товариства та якi прийнятi для визначення кворуму. Кворум 
для проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є. За пiдсумками 
реєстрацiї у вiдповiдностi до чинного законодавства України Загальнi збо-
ри визнаються правомочними. Плотник Н.Л., оголосила порядок денний 
Загальних зборiв.Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на 
голосування):1. Про обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про 
припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв 
Товариства.3.Розгляд звiту Виконавчого органу - Правлiння Товариства 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.4.Розгляд 
звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5.Роз-
гляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.6. Затвердження рiчного звiту 
та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.7. Затвердження порядку 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 
2014 роцi.8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та 
членiв Наглядової ради Товариства.9. Прийняття рiшення про припинен-
ня повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Об-
рання голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з головою та чле-
нами Наглядової ради Товариства. 11. Обрання голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.По усiх питаннях порядку денного проводиться голосування iз 
розрахунку одна проста iменна акцiя - один голос. Голосування за усiма 
питаннями порядку денного проводиться бюлетенями. Плотник Н.Л., 
повiдомила присутнiх про те, що перед тим, як перейти до розгляду пи-
тань порядку денного, необхiдно зазначити, що згiдно чинного законодав-
ства України, пiдрахунок голосiв акцiонерiв до моменту обрання Лiчильної 
комiсiї буде здiйснювати Реєстрацiйна комiсiя. На Загальних зборах за за-
прошенням Наглядової ради присутнi: головний бухгалтер Пустельник 
В.О., член Ревiзiйної комiсiї Василенко О.О., головний економiст Холоме-
нюк Л.Я. Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про 
припинення її повноважень. Слухали: голову Наглядової ради Плотник 
Н.Л., яка повiдомила, що Наглядовою радою Товариства було рекомендо-
вано Загальним зборам обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб, пред-
ставники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на пiдставi Догово-
ру № НР-00223941 вiд 01.10.2014р., укладеного з Депозитарною 
установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити умови даного Договору щодо 
надання повноважень (здiйснення функцiй) Лiчильної комiсiї Депозитарнiй 
установi ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Повноваження Лiчильної комiсiї вважати 
припиненими пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв в повному 
обсязi. Пiдрахунок голосiв по даному питанню здiйснити реєстрацiйнiй 
комiсiї. На голосування винесено наступний проект рiшення: «Обрати 
лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб, представники Депозитарної установи 
ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на пiдставi Договору № НР-00223941 вiд 01.10.2014р., 
укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити 
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умови даного Договору щодо надання повноважень (здiйснення функцiй) 
Лiчильної комiсiї Депозитарнiй установi ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».Повноважен-
ня Лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля виконання покладених на 
неї обов'язкiв в повному обсязi. Пiдрахунок голосiв по даному питанню 
здiйснити реєстрацiйнiй комiсiї». Результати голосування:Голосувало «За» 
49 402 416 Голосiв 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiями Голосувало 
«Проти» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах i володiють голосуючими акцiями»Утримались» 0 Голосiв 
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i 
володiють голосуючими акцiями»Не приймали участь в голосуваннi» або 
недiйсний бюлетень 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiямиПрийняте 
рiшення.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб, представники Депози-
тарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на пiдставi Договору № НР-00223941 
вiд 01.10.2014р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬ-
ТА». Затвердити умови даного Договору щодо надання повноважень 
(здiйснення функцiй) Лiчильної комiсiї Депозитарнiй установi ТОВ «ФК 
«ДЕЛЬТА».Повноваження Лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля 
виконання покладених на неї обов'язкiв в повному обсязi. Пiдрахунок 
голосiв по даному питанню здiйснити реєстрацiйнiй комiсiї.Питання 2. Об-
рання голови та секретаря загальних зборiв Товариства. Затвердження 
регламенту роботи загальних зборiв Товариства.Слухали: голову Нагля-
дової ради Плотник Н.Л., яка повiдомила, що згiдно iз дiючим Статутом 
Товариства, Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв обираються 
Загальними зборами з числа присутнiх на них. Рiшенням Наглядової ради 
Товариства (Протокол вiд 27.02.2015р. № 1-15) Головою Загальних зборiв 
було рекомендовано обрати голову Правлiння - Фрiндта Юрiя Людвигови-
ча, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - заступника голови правлiння 
Товариства Багателю Андрiя Олексiйовича. Згiдно iз дiючим Статутом То-
вариства до питань порядку проведення Загальних зборiв вiдносяться 
такi: змiна черговостi розгляду питань порядку денного, затвердження ре-
гламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв, оголошення перерви та iншi 
питання, пов'язанi iз порядком проведення зборiв. На голосування вине-
сено наступний проект рiшення: Обрати:» голова зборiв - Фрiндт Юрiй 
Людвигович» секретар зборiв - Багателя Андрiй ОлексiйовичЗатвердити 
регламент роботи:» основна доповiдь - 15 хвилин; « спiвдоповiдь - 10 хви-
лин; « виступи в дебатах - 20-30 хвилин; « вiдповiдi на запитання - 10 хви-
лин;» збори вести української мовою. Звiти, доповiдi та виступи - на 
українськiй та росiйськiй мовах;» пропозицiї та питання ставити як в уснiй, 
так i письмовiй формi, лише з питань порядку денного загальних зборiв. 
Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядати;» пере-
рва - до 60 хвилин та/або у разi необхiдностi оголошення перерви до на-
ступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних 
зборiв вiдповiдно п.8 ст.42 Закону України «Про акцiонернi товариства».» 
Результати голосування:Голосувало «За» 49 402 416 Голосiв 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i володiють 
голосуючими акцiями Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i володiють голосуючи-
ми акцiями»Утримались» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiями»Не 
приймали участь в голосуваннi» або недiйсний бюлетень 0 Голосiв 0% 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i 
володiють голосуючими акцiямиПрийняте рiшення.Обрати:» голова зборiв 
- Фрiндт Юрiй Людвигович» секретар зборiв - Багателя Андрiй 
ОлексiйовичЗатвердити регламент роботи:» основна доповiдь - 15 хвилин; 
« спiвдоповiдь - 10 хвилин; « виступи в дебатах - 20-30 хвилин; « вiдповiдi 
на запитання - 10 хвилин;» збори вести української мовою. Звiти, доповiдi 
та виступи - на українськiй та росiйськiй мовах;» пропозицiї та питання ста-
вити як в уснiй, так i письмовiй формi, лише з питань порядку денного за-
гальних зборiв. Питання приватного характеру на загальних зборах не роз-
глядати;» перерва - до 60 хвилин та/або у разi необхiдностi оголошення 
перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок ро-
боти загальних зборiв вiдповiдно п.8 ст.42 Закону України «Про акцiонернi 
товариства».Питання 3. Розгляд звiту Виконавчого органу - Правлiння То-
вариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
Слухали: голову Правлiння Фрiндта Ю.Л., який доповiв про результати 
дiяльностi Товариства в 2014 роцi, зокрема, про динамiку основних 
фiнансових показникiв, структуру активiв та зобов'язань, прiоритетнi за-
вдання Товариства. Було зазначено, що 2014 рiк для Товариства став ро-
ком збереження здобуткiв трудового колективу, роком накопичення 
технiчного потенцiалу та подальшого пiдвищення ефективностi працi. В 
2014 роцi спiльно з Наглядовою радою було вжито чимало заходiв з 
полiпшення стану основних засобiв, посилено роботу по захисту 
економiчних iнтересiв Товариства. Протягом року придiлялася увага пи-
танням охорони працi та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв. Упродовж 
року постiйно пiдтримувалась платоспроможнiсть Товариства. Належним 
чином придiлялася увага заходам розвитку та удосконалення 
iнфраструктури Товариства у виробничому i соцiальному спрямуваннi. То-
вариство не має заборгованостi з виплати заробiтної плати працiвникам. 

Зауважив, що сьогоднiшня нестабiльна ситуацiя в економiцi країни, а саме: 
пiдвищення цiн на бензин, дизельне пальне, тарифiв на газ, електроенергiю, 
водопостачання та теплопостачання, запчастини, комплектуючi тощо, а 
також складна полiтична ситуацiя, вiйськовi дiї на сходi країни не дають 
впевненостi в завтрашньому днi. Що в свою чергу не дозволяє будувати 
стратегiчнi плани роботи та розвитку Товариства на майбутнi перiоди. 
Тому в 2015 роцi першочерговим завданням залишається збереження 
дiяльностi Товариства. На голосування винесено наступний проект 
рiшення: «Прийняти до вiдома та затвердити звiт Правлiння ПАТ 
«Дашукiвськi бентонiти» про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу 
Правлiння в 2014 роцi вважати задовiльною. Правлiнню в 2015 роцi i 
надалi провадити свою дiяльнiсть спiльно з Наглядовою радою Товари-
ства для забезпечення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, 
зважаючи на економiчну кризу та полiтичну ситуацiю в державi». Результа-
ти голосування:Голосувало «За» 49 402 416 Голосiв 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i володiють 
голосуючими акцiями Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i володiють голосуючи-
ми акцiями»Утримались» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiями»Не 
приймали участь в голосуваннi» або недiйсний бюлетень 0 Голосiв 0% 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i 
володiють голосуючими акцiямиПрийняте рiшення. Прийняти до вiдома та 
затвердити звiт Правлiння ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. За наслiдками 
розгляду звiту роботу Правлiння в 2014 роцi вважати задовiльною. 
Правлiнню в 2015 роцi i надалi провадити свою дiяльнiсть спiльно з На-
глядовою радою Товариства для забезпечення фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства, зважаючи на економiчну кризу та полiтичну 
ситуацiю в державi.Питання 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства 
про результати дiяльностi за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради.Слухали: голову Наглядової ради Плотник 
Н.Л., яка повiдомила присутнiх про проведену Наглядовою радою роботу 
протягом 2014 року. Було зазначено, що члени Наглядової ради пiд час 
виконання своїх повноважень керувались чинним законодавством України 
та Статутом Товариства. Засiдання Наглядової ради проводились по мiрi 
необхiдностi. Прийнятi рiшення були правомочними, з жодного питання не 
було винесено негативного рiшення. На засiданнях Наглядової ради 
вiдповiдно до встановлених критерiїв попередньо погоджувалися догово-
ри, що стосувалися фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а та-
кож наступнi питання: обрання аудитора Товариства та визначення умов 
договору, що буде пiдписано з ним, встановлення розмiру оплати його по-
слуг; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про 
дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; ви-
значення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi 
про проведення Загальних зборiв; встановлення критерiїв договорiв, якi 
пiдлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою радою; Рiшення На-
глядової ради оформлювались протоколами. Окрiм зазначеного, Наглядо-
вою радою постiйно здiйснювався контроль виконання заходiв, що визна-
чалися основними напрямками дiяльностi Товариства на 2014 рiк, якi були 
затвердженi попереднiми Загальними зборами акцiонерiв 23 квiтня 2014 
року. Зауважила щодо необхiдностi всiм працiвникам та посадовим осо-
бам Товариства провадити продуктивно та вiдповiдально свою роботу для 
забезпечення подальшої дiяльностi Товариства.На голосування винесено 
наступний проект рiшення: «Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк 
прийняти до вiдома. За наслiдками розгляду звiту роботу Наглядової ради 
в 2014 роцi вважати задовiльною. Наглядовiй радi в 2015 роцi продовжува-
ти спiвпрацювати з Правлiння Товариства для забезпечення фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства, зважаючи на економiчну кризу та 
полiтичну ситуацiю в державi». Результати голосування:Голосувало «За» 
49 402 416 Голосiв 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiями Голосувало 
«Проти» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах i володiють голосуючими акцiями»Утримались» 0 Голосiв 
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i 
володiють голосуючими акцiями»Не приймали участь в голосуваннi» або 
недiйсний бюлетень 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiямиПрийняте 
рiшення. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома. 
За наслiдками розгляду звiту роботу Наглядової ради в 2014 роцi вважати 
задовiльною. Наглядовiй радi в 2015 роцi продовжувати спiвпрацювати з 
Правлiння Товариства для забезпечення фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства, зважаючи на економiчну кризу та полiтичну 
ситуацiю в державi.Питання 5. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.Слу-
хали: члена Ревiзiйної комiсiї Василенко О.О., яка прозвiтувала про роботу 
Ревiзiйної комiсiї в 2014 роцi. Зазначила, що Ревiзiйна комiсiя проводила 
свою дiяльнiсть вiдповiдно чинного законодавства України та Статуту То-
вариства, а саме здiйснювала аналiз та перевiрку фiнансових показникiв 
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Товариства за пiдсумками 2014 року. Проведенi аналiз та перевiрка до-
зволяють зробити висновки, про достовiрнiсть та повноту даних фiнансової 
звiтностi Товариства за 2014 рiк. Товариство спроможне виконувати свої 
зобов'язання та здiйснювати в подальшому свою дiяльнiсть.На голосуван-
ня винесено наступний проект рiшення: «Прийняти до вiдома та затверди-
ти звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. За наслiдками 
розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї фiнансову звiтнiсть Товари-
ства за 2014 рiк вважати достовiрною та повною. Порядок ведення бухгал-
терського облiку та подання звiтностi Товариством вiдповiдає чинному за-
конодавству України.»Результати голосування:Голосувало «За» 49 402 
416 Голосiв 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у за-
гальних зборах i володiють голосуючими акцiями Голосувало «Проти» 0 
Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах i володiють голосуючими акцiями»Утримались» 0 Голосiв 0% 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i 
володiють голосуючими акцiями»Не приймали участь в голосуваннi» або 
недiйсний бюлетень 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiямиПрийняте 
рiшення. Прийняти до вiдома та затвердити звiт i висновок Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2014 рiк. За наслiдками розгляду звiту та висновку 
Ревiзiйної комiсiї фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк вважати 
достовiрною та повною. Порядок ведення бухгалтерського облiку та по-
дання звiтностi Товариством вiдповiдає чинному законодавству України.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 
31.12.2014р. Слухали: головного економiста Холоменюк Л.Я., яка зазна-
чила, що рiчнi показники фiнансової дiяльностi Товариства за 2014 рiк 
вiдображенi у наступних формах фiнансової звiтностi: баланс та звiт про 
фiнансовi результати i повнiстю вiдображають фактичне фiнансове стано-
вище Товариства по результатах роботи за 2014 рiк. Згiдно з аудиторським 
висновком аудиторської фiрми Приватне пiдприємство «Аудиторська 
фiрма «АУДИТ-ОПТIМ», яка за рiшенням Наглядової ради перевiряла 
фiнансовий стан результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк, висловле-
на думка, що фiнансова звiтнiсть Товариства у всiх суттєвих аспектах 
достовiрна та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство ста-
ном на 31.12.2014р.На голосування винесено наступний проект рiшення: 
«Затвердити рiчний звiт ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» за 2014 рiк. Затвер-
дити Баланс ПАТ «Дашукiвськi бентонiти» станом на 31.12.2014р.»Результати 
голосування:Голосувало «За» 49 402 416 Голосiв 100 % голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i володiють голосуючи-
ми акцiями Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi заре-
єструвалися для участi у загальних зборах i володiють голосуючими 
акцiями»Утримались» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiями»Не при-
ймали участь в голосуваннi» або недiйсний бюлетень 0 Голосiв 0% голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i володiють 
голосуючими акцiямиПрийняте рiшення. Затвердити рiчний звiт ПАТ 
«Дашукiвськi бентонiти» за 2014 рiк. Затвердити Баланс ПАТ «Дашукiвськi 
бентонiти» станом на 31.12.2014р.Питання 7. Затвердження порядку 
розподiлу прибутку(покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 
2014 роцi.Слухали: головного бухгалтера Пустiльнiк В.О., яка доповiла, що 
за результатами 2014 року Товариством отримано збиток у сумi 20 964 тис. 
грн. Зазначила, що вiдповiдно до чинного законодавства України та Стату-
ту Товариства на розгляд Загальних зборiв винесено питання затверджен-
ня порядку покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк. На голосування вине-
сено наступний проект рiшення: «Збитки, отриманi за пiдсумками 
дiяльностi Товариства у 2014 роцi в розмiрi 20 964 тис. грн. покрити за 
рахунок прибутку, який буде отримано в результатi ведення Товариством 
фiнансово-господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. Вiдрахування 
до резервного фонду не здiйснювати. Дивiденди за 2014 рiк не нарахову-
вати i не сплачувати.» Результати голосування:Голосувало «За»  
49 402 416 Голосiв 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiями Голосувало 
«Проти» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах i володiють голосуючими акцiями»Утримались» 0 Голосiв 
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i 
володiють голосуючими акцiями»Не приймали участь в голосуваннi» або 
недiйсний бюлетень 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiямиПрийняте 
рiшення. Збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2014 
роцi в розмiрi 20 964 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, який буде отри-
мано в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської 
дiяльностi в майбутнiх перiодах. Вiдрахування до резервного фонду не 
здiйснювати. Дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не сплачувати.Пи-
тання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв 
Наглядової ради Товариства.Слухали: голову зборiв Фрiндта Ю.Л., який 
повiдомив, що 23 квiтня 2015 року закiнчився строк на який обиралась На-
глядова рада Товариства i необхiдно прийняти рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства. На голосування вине-
сено наступний проект рiшення: «У зв'язку з закiнченням термiну повно-
важень Наглядової ради товариства припинити повноваження Голови та 
членiв Наглядової ради ПАТ «Дашукiвськi бентонiти»:» Голова Наглядової 

ради - Плотник Надiя Леонiдiвна» Член Наглядової ради - Нiкiтiн Володи-
мир Андрiйович» Член Наглядової ради - Кирилов Юрiй Ген-
надiйович.»Результати голосування:Голосувало «За» 49 402 416 Голосiв 
100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних збо-
рах i володiють голосуючими акцiями Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0% 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i 
володiють голосуючими акцiями»Утримались» 0 Голосiв 0% голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i володiють 
голосуючими акцiями»Не приймали участь в голосуваннi» або недiйсний 
бюлетень 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 
у загальних зборах i володiють голосуючими акцiямиПрийняте рiшення.У 
зв'язку з закiнченням термiну повноважень Наглядової ради товариства 
припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ 
«Дашукiвськi бентонiти»:» Голова Наглядової ради - Плотник Надiя 
Леонiдiвна» Член Наглядової ради - Нiкiтiн Володимир Андрiйович» Член 
Наглядової ради - Кирилов Юрiй ГеннадiйовичПитання 9. Прийняття 
рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Слухали: голову зборiв Фрiндта Ю.Л., який повiдомив, що 23 
квiтня 2015 року закiнчився строк на який обиралась Ревiзiйна комiсiя То-
вариства i необхiдно прийняти рiшення про припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. На голосування винесено наступний 
проект рiшення: «У зв'язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзiйної 
комiсiї припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
«Дашукiвськi бентонiти»:» Голова Ревiзiйної комiсiї - Сорокiн Павло Павло-
вич» Член Ревiзiйної комiсiї - Фасоль Олена Олегiвна» Член Ревiзiйної 
комiсiї - Василенко Олена Олександрiвна.Результати голо су ван-
ня:Голосувало «За» 49 402 416 Голосiв 100 % голосiв акцiонерiв, якi заре-
єструвалися для участi у загальних зборах i володiють голосуючими 
акцiями Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi у загальних зборах i володiють голосуючими 
акцiями»Утримались» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiями»Не при-
ймали участь в голосуваннi» або недiйсний бюлетень 0 Голосiв 0% голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i володiють 
голосуючими акцiямиПрийняте рiшення.У зв'язку з закiнченням термiну 
повноважень Ревiзiйної комiсiї припинити повноваження Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Дашукiвськi бентонiти»:» Голова Ревiзiйної комiсiї - 
Сорокiн Павло Павлович» Член Ревiзiйної комiсiї - Фасоль Олена Олегiвна» 
Член Ревiзiйної комiсiї - Василенко Олена Олександрiвна.Питання 10. Об-
рання членiв Наглядової ради Товариства, 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 Наглядової ради.
Слухали: голову зборiв Фрiндта Ю.Л., який зазначив, що у зв'язку з припи-
ненням повноважень членiв Наглядової ради необхiдно обрати нових 
членiв (новий склад) Наглядової ради, встановити розмiр їх винагороди. 
Обрати особу, яка уповноважуватиметься вiд iменi Товариства на 
пiдписання цивiльно-правових (трудових) договорiв з членами Наглядової 
ради. Звернув увагу присутнiх на те, що голосування по питанню обрання 
членiв Наглядової ради проходитиме шляхом кумулятивного голосування 
згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Зауважив, що 
загальнi збори акцiонерiв визначають кiлькiсний склад Наглядової ради. 
Зазначив, що Наглядова рада iз трьох членiв - це оптимальний кiлькiсний 
склад для продуктивної i органiзованої роботи ради.На голосування вине-
сено наступний проект рiшення: «Визначити кiлькiсний склад Наглядової 
ради Товариства у складi 3-х осiб. Обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб 
строком на 1 рiк. Встановити розмiр винагороди для Голови та членiв На-
глядової ради - згiдно штатного розкладу Товариства. Затвердити умови 
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства. Призначити Голову правлiння ПАТ 
«Дашукiвськi бентонiти», уповноваженою особою Товариства на пiдписання 
трудових договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради.
Члени Наглядової ради набувають повноважень i приступають до вико-
нання посадових обов'язкiв з моменту затвердження повного складу На-
глядової ради, а саме з 24.04.2015р.»Результати голосування:Голосувало 
«За» 49 402 416 Голосiв 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiями Голосувало 
«Проти» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах i володiють голосуючими акцiями»Утримались» 0 Голосiв 
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i 
володiють голосуючими акцiями»Не приймали участь в голосуваннi» або 
недiйсний бюлетень 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiямиОбрати 
членами Наглядової ради: « Плотник Надiя Леонiдiвна» Нiкiтiн Володимир 
Андрiйович» Кирилов Юрiй ГеннадiйовичРезультати кумулятивного голо-
сування: Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування, що мають 
акцiонери, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцiй 148 207 248№ п/п П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв 
за кожного кандидата1. Плотник Надiя Леонiдiвна 49 402 4162. Нiкiтiн Во-
лодимир Андрiйович 49 402 4163. Кирилов Юрiй Геннадiйович  
49 402 416Прийняте рiшення.Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "КИїВСЬКА РУСЬ"

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

оф.703
4. Міжміський код, телефон, факс 044 244-04-14; 044 244-04-14
5. Електронна поштова адреса krus@krus.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації зміна власників акцій, яким належить  
10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів, вих. 

№ 114712зв, який отриманий товариством 27.04.2016року, повідомляємо, 
що станом на 25.04.2016року: фізична особа пакет був 0 простих іменних 
акцій( 0 голосуючих акцій) збільшився 186216 простих іменних акцій(30,000% 
від статутного капіталу).

На підставі інформації реєстру власників іменних цінних паперів, вих. 
№ 114712зв, який отриманий товариством 27.04.2016року, повідомляємо, 
що станом на 25.04.2016року: фізична особа пакет був 67247 простих імен-
них акцій(10,833% голосуючих акцій) збільшився 186216 простих іменних 
акцій(30,000% від статутного капіталу).

ІІІ. Підпис
Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Іванов Олександр Сергійо-

вич, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством. 

Голова правління  Іванов О.С. 
 М.П.
  27.04.2016р.

Товариства у складi 3-х осiб. Обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб стро-
ком на 1 рiк. Встановити розмiр винагороди для Голови та членiв Наглядо-
вої ради - згiдно штатного розкладу Товариства. Затвердити умови трудо-
вих договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства. Призначити Голову правлiння  
ПАТ «Дашукiвськi бентонiти», уповноваженою особою Товариства на 
пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з Головою та членами Нагля-
дової ради.Члени Наглядової ради набувають повноважень i приступають 
до виконання посадових обов'язкiв з моменту затвердження повного скла-
ду Наглядової ради, а саме з 24.04.2015р.Обрати членами Наглядової 
Ради: « Плотник Надiя Леонiдiвна» Нiкiтiн Володимир Андрiйович» Кири-
лов Юрiй ГеннадiйовичПитання 11. Обрання голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.Слухали: голову зборiв Фрiндта Ю.Л., який зазначив, що у 
зв'язку з припиненням повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
необхiдно обрати нових членiв (новий склад) Ревiзiйної комiсiї, встановити 
розмiр їх винагороди. Обрати особу, яка уповноважуватиметься вiд iменi 
Товариства на пiдписання цивiльно-правових (трудових) договорiв з чле-
нами Ревiзiйної комiсiї. Звернув увагу присутнiх на те, що голосування по 
питанню обрання членiв Ревiзiйної комiсiї проходитиме шляхом кумуля-
тивного голосування згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товари-
ства». Зауважив, що загальнi збори акцiонерiв визначають кiлькiсний 
склад Ревiзiйної комiсiї. На голосування винесено наступний проект 
рiшення: Визначити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi 
3-х осiб. Обрати Ревiзiйну комiсiї у складi 3-х осiб строком на 1 рiк. Затвер-
дити умови договору, що укладатимуться з Головою та кожним членом 
Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою 
дiяльнiсть безоплатно. Призначити Голову Наглядової ради Товариства, 
уповноваженою особою Товариства на пiдписання договорiв з Головою та 
членами Ревiзiйної комiсiї.Голова та члени Ревiзiйної комiсiї набувають по-
вноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з моменту 
затвердження повного складу Ревiзiйної комiсiї, а саме з 24.04.2015р.Ре-
зультати голосування:Голосувало «За» 49 402 416 Голосiв 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i володiють 
голосуючими акцiями Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i володiють голосуючи-
ми акцiями»Утримались» 0 Голосiв 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у загальних зборах i володiють голосуючими акцiями»Не 
приймали участь в голосуваннi» або недiйсний бюлетень 0 Голосiв 0% 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах i 
володiють голосуючими акцiямиОбрати членами Ревiзiйної комiсiї: « Голо-
ва Ревiзiйної комiсiї - Сорокiн Павло Павлович» Член Ревiзiйної комiсiї - 
Фасоль Олена Олегiвна» Член Ревiзiйної комiсiї - Василенко Олена 
ОлександрiвнаРезультати кумулятивного голосування: Кiлькiсть голосiв 
для кумулятивного голосування, що мають акцiонери, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  
148 207 248№п/п П.I.Б. кандидата Кiлькiсть голосiв за кожного кандидата1. 
Сорокiн Павло Павлович 49 402 4162. Фасоль Олена Олегiвна  
49 402 4163. Василенко Олена Олександрiвна 49 402 416Прийняте 
рiшення.Визначити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi 
3-х осiб. Обрати Ревiзiйну комiсiї у складi 3-х осiб строком на 1 рiк. Затвер-
дити умови договору, що укладатимуться з Головою та кожним членом 
Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою 
дiяльнiсть безоплатно. Призначити Голову Наглядової ради Товариства, 
уповноваженою особою Товариства на пiдписання договорiв з Головою та 
членами Ревiзiйної комiсiї.Голова та члени Ревiзiйної комiсiї набувають по-
вноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з моменту 
затвердження повного складу Ревiзiйної комiсiї, а саме з 24.04.2015р.Об-

рати членами Ревiзiйної комiсiї: « Голова Ревiзiйної комiсiї - Сорокiн Павло 
Павлович» Член Ревiзiйної комiсiї - Фасоль Олена Олегiвна» Член 
Ревiзiйної комiсiї - Василенко Олена ОлександрiвнаГолова Загальних 
зборiв Фрiндт Ю.Л., повiдомив, що з усiх питань, запропонованих до роз-
гляду у порядку денному Загальних зборiв рiшення прийнятi, порядок ден-
ний цим вичерпаний, зауважень по веденню Загальних зборiв не було. 
Загальнi збори оголошенi закритимиЦей протокол оформлений за 
пiдсумками роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства «24» квiтня 
2015 року. Невiд'ємною частиною цього протоколу є перелiк акцiонерiв та 
їх представникiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
акцiонерiв Товариства «24» квiтня 2015 року та протокол про пiдсумки го-
лосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства «24» квiтня 2015 
року. Голова зборiв Ю.Л. Фрiндт Секретар А.О. Багателя 

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що переду-

вав звітному
за 

прости-
ми 

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 Фонд для виплати дивiдендiв по результатах роботи за 

2014 рiк в 2015 роцi не створювався. Дивiденди в 2015 
роцi не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 137907 138923
Основні засоби (за залишковою вартістю) 50552 56123
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19072 14926
Сумарна дебіторська заборгованість 51984 57886
Грошові кошти та їх еквіваленти 855 4
Власний капітал 13348 42479
Статутний капітал 13720 13720
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -36461 -3656
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5428 28811
Поточні зобов'язання і забезпечення 119131 67633
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0
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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 ТОВАРИ-
СТВО «ДIАМАНТБАНК», 23362711, 
Контрактова площа, 10-А, м.Київ, 
04070, Україна, (044)580-23-84

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

http://diamantbank.ua/

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «БДО», 20197074

5. Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 23.04.2015 
року. Кворум зборів: 71,5238% до загальної кількості голосів. По-
рядок денний:
1. Звіт Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік. Затвердження Звіту 
Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік. 
2. Звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2014 році. За-
твердження звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності банку у 2014 році. 
3. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» 
у 2014 році. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії 
про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2014 році.
4. Звіт зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяль-
ність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТ-
БАНК» у 2014 році. Затвердження Звіту та висновків зовнішньо-
го аудитора про фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2014 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» на 2015 рік.
8. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», шляхом викладення його у новій 
редакції.
9. Внесення змін до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», шля-
хом викладення його у новій редакції.
Слухали по першому питанню порядку денного: 
Голову Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Керезя І.М., 
який повідомив присутнім, що Спостережна рада ПАТ «ДІА-
МАНТБАНК» проводила засідання регулярно, виконуючи свої 
функції і оперативно реагуючи на ситуації, що виникали при здій-
сненні банком своєї діяльності на фінансовому ринку України. 
Керезь І.М. повідомив, що за 2014 рік Спостережна рада прове-
ла 53 засідання, на яких, враховуючи компетенцію і повнова-
ження Спостережної ради, розглянуто 79 питань. Засідання 
Спостережної ради були правомочними. Рішення приймались 
відкритим голосуванням, оформлювались протоколами. 
В кінці виступу Керезь І.М. наголосив на необхідності вдоскона-
лення діяльності Спостережної ради зокрема в частині організа-
ції діловодства та організаційної роботи, а також розробки меха-
нізму реалізації своїх повноважень та прав у взаємодії з 
Правлінням ПАТ «ДІАМАНТБАНК» на стадії прийняття управлін-
ських рішень, та запропонував затвердити Звіт Спостережної 
ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТ-
БАНК» за 2014 рік.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» за 
2014 рік.

Слухали по другому питанню порядку денного: 
Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДІАМАНТБАНК» Ходачука О.М., який повідомив присутнім про 
особливості розвитку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» в 2014 році, основні 
показники роботи ПАТ «ДІАМАНТБАНК», інформаційні техноло-
гії та платіжні системи, банківські продукти та послуги, особли-
вості кредитної політики ПАТ «ДІАМАНТБАНК», діяльності на 
ринку цінних паперів та банківських металів, роботу на міжбан-
ківському ринку. 
В кінці виступу Голова Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Ходачук 
О.М. доповів присутнім про структуру активів і пасивів ПАТ «ДІ-
АМАНТБАНК» та запропонував затвердити звіт Правління ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» 
про результати діяльності банку у 2014 році.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
2. Затвердити звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» про результати діяльності бан-
ку у 2014 році. 
Слухали по третьому питанню порядку денного:
Голову Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДІАМАНТБАНК» Доросевича С.Г., який оголосив звіт 
Ревізійної комісії про фінансово — господарську діяльність ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 
2014 році. 
Доросевич С.Г. повідомив присутнім, що діяльність ПАТ «ДІАМАНТ-
БАНК» в 2014 році велась у відповідності з діючим законодавством, 
порушень ведення фінансово — господарської діяльності не вста-
новлено, фінансовий стан ПАТ «ДІАМАНТБАНК» станом на кінець 
31.12.2014 року визначено як стабільний, в зв’язку з чим Доросевич 
С.Г. запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії про 
фінансово — господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2014 році.
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
3. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансо-
во  — господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2014 році.
Слухали по четвертому питанню порядку денного:
Головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДІАМАНТБАНК» Пархоменка В.І., який оголосив Звіт зо-
внішнього аудитора про фінансово — господарську діяльність 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» 
у 2014 році, повідомив присутнім, що відповідно до аудитор-
ського висновку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» дотримується вимог чин-
ного законодавства України та проводить роботу по вдоскона-
ленню своєї діяльності.
Аудиторський звіт за 2014 рік в цілому позитивний, в зв’язку з 
чим Пархоменко В.І. запропонував затвердити представлений 
звіт зовнішнього аудитора про фінансово — господарську діяль-
ність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТ-
БАНК» у 2014році.
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
4. Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про 
фінансово-господарську діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» у 2014 році.
Слухали по п’ятому питанню порядку денного:
Головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДІАМАНТБАНК» Пархоменка В.І., який ознайомив акціо-
нерів з річним звітом та балансом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік та запропонував 
затвердити річний звіт та баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік.
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДIАМАНТБАНК»
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«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
5. Затвердити річний звіт та баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік.
Слухали по шостому питанню порядку денного:
Головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДІАМАНТБАНК» Пархоменка В.І., який запропонував За-
гальним зборам прийняти пропозицію Спостережної ради  
ПАТ «ДІАМАНТБАНК» про спрямування нерозподіленого при-
бутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТ-
БАНК» за 2014 рік в сумі 8 064 665,19 грн. (Вісім мільйонів шіст-
десят чотири тисячі шістсот шістдесят п’ять грн. 19 коп.) до 
резервного фонду ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
6. Спрямувати нерозподілений прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за 2014 рік в сумі  
8 064 665,19 грн. (Вісім мільйонів шістдесят чотири тисячі шіст-
сот шістдесят п’ять грн. 19 коп.) до резервного фонду ПАТ «ДІА-
МАНТБАНК».
Слухали по сьомому питанню порядку денного: 
Заступника Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» Олійника В.Г., який виклав про-
позиції Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК» щодо визначення осно-
вних напрямів діяльності ПАТ «ДІАМАНТБАНК» на 2015 рік та 
запропонував визначити основні напрями діяльності ПАТ «ДІА-
МАНТБАНК» на 2015 рік згідно запропонованих Правлінням 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
7. Затвердити основні напрями діяльності банку на 2015 рік згід-
но запропонованих Правлінням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».
Слухали по восьмому питанню порядку денного:
Директора Юридичного департаменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК» 
Федик Н.В., яка повідомила присутнім, про необхідність внесен-
ня змін до Статуту ПАТ «ДІАМАНТБАНК», погодженого Націо-
нальним банком України від «02» серпня 2013 року, зареєстро-
ваного державним реєстратором Реєстраційної служби 
Головного управління юстиції у місті Києві від 29.08.2013 року.
Директор Юридичного департаменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Фе-
дик Н.В. наголосила, що внесення змін до Статуту банку зумов-
лено прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення 
особливостей корпоративного управління в банках», який на-
брав чинності 10 січня 2015 року. Зміни, зокрема, стосуються 
порядку формування та складу Спостережної ради банку, від-
міни обов’язковості утворення ревізійної комісії банку, зміни у 
визначенні підрозділу внутрішнього аудиту банку тощо.
В кінці виступу Директор Юридичного департаменту ПАТ «ДІА-
МАНТБАНК» Федик Н.В. ознайомила присутніх з проектом Ста-
туту ПАТ «ДІАМАНТБАНК», та запропонувала внести зміни до 
Статуту ПАТ «ДІАМАНТБАНК», шляхом викладення його в новій 
редакції.
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
8. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», шляхом викладення його в новій 
редакції, наведеній в додатку 2 до цього протоколу, та уповно-
важити Голову Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Ходачука О.М. 
на підписання такого Статуту.
Слухали по дев’ятому питанню порядку денного:
Директора Юридичного департаменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК» 
Федик Н.В., яка повідомила присутнім, що в зв’язку із розглядом 
питання восьмого порядку денного, внесення змін потребує і По-
ложення про Спостережну раду ПАТ «ДІАМАНТБАНК», затвер-
джене загальними зборами акціонерів 08.04.2011 року, протокол 
№ 7.

Директор Юридичного департаменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Фе-
дик Н.В. повідомила, що зміни до Положення про Спостережну 
раду ПАТ «ДІАМАНТБАНК» внесені в частині порядку форму-
вання та складу Спостережної ради банку.
В кінці виступу Директор Юридичного департаменту ПАТ «ДІА-
МАНТБАНК» Федик Н.В. ознайомила присутніх з проектом По-
ложення про Спостережну раду ПАТ «ДІАМАНТБАНК», та за-
пропонувала внести зміни до Положення Спостережну раду 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК» шляхом викладення його в новій редак-
ції.
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
9. Внести зміни до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», шля-
хом викладення його в новій редакції, наведеній в додатку 3 до 
цього протоколу.
Додатки:
- перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних 
зборах;
- Статут ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- Положення про Спостережну раду ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

5. Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 
21.07.2015 року. Кворум зборів: 71,5238% до загальної кількості 
голосів. Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДІАМАНТБАНК».
4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів 
Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДІАМАНТБАНК».
5. Про обрання Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК».
Слухали по першому питанню порядку денного: 
Члена Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Щукіна А.В., 
який повідомив присутнім, що з метою роз'яснення щодо поряд-
ку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із 
забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, 
необхідно обрати лічильну комісію.
Враховуючи це Щукін А.В. запропонував обрати лічильну комі-
сію у складі 2 осіб, а саме:
- Голова лічильної комісії Федик Наталія Володимирівна (Дирек-
тор Юридичного департаменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК»);
- член лічильної комісії Коржик Юлія Володимирівна (Начальник 
Управління правового забезпечення банківських операцій Юри-
дичного департаменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК»).
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме:
- Голова лічильної комісії Федик Наталія Володимирівна (Дирек-
тор Юридичного департаменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК»);
- член лічильної комісії Коржик Юлія Володимирівна (Начальник 
Управління правового забезпечення банківських операцій Юри-
дичного департаменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК»).
Слухали по другому питанню порядку денного:
Члена Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Щукіна А.В., 
який повідомив, що для ведення засідання Загальних зборів 
необхідно обрати Головуючого та секретаря Загальних зборів. 
Враховуючи це Щукін А.В. запропонував обрати Головуючим За-
гальних зборів Щукіна А.В., секретарем Загальних зборів Сте-
панчук І.В.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
2. Обрати Головуючим Загальних зборів Щукіна А.В., секрета-
рем Загальних зборів Степанчук І.В.
Слухали по третьому питанню порядку денного:
Члена Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (Головуючого 
Загальних зборів) Щукіна А.В., який, в зв’язку із виключенням
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Ревізійної комісії, як органу контролю банку, зі Статуту ПАТ «ДІ-
АМАНТБАНК», державна реєстрації якого була проведена 
18.06.2015р., запропонував достроково припинити повноважен-
ня Голови та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», а саме:
Голови Ревізійної комісії — Доросевича Сергія Георгійовича;
члена Ревізійної комісії — Куцана Дмитра Миколайовича;
члена Ревізійної комісії — Сірої Світлани Анатоліївни.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
3. Достроково припинити повноваження голови та членів Реві-
зійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІ-
АМАНТБАНК», а саме:
Голови Ревізійної комісії — Доросевича Сергія Георгійовича;
члена Ревізійної комісії — Куцана Дмитра Миколайовича;
члена Ревізійної комісії — Сірої Світлани Анатоліївни.
Слухали по четвертому питанню порядку денного: 
Члена Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (Головуючого 
Загальних зборів) Щукіна А.В., який, в зв’язку із внесенням змін 
до Статуту ПАТ «ДІАМАНТБАНК», державну реєстрацію якого 
було проведено 18.06.2015р., запропонував достроково припи-
нити повноваження членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК», а саме:
Голови Спостережної ради — Керезя Ігоря Михайловича;
члена Спостережної ради — Щукіна Андрія Вікторовича;
члена Спостережної ради — Циганенка В’ячеслава Вікторовича.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
4. Достроково припинити повноваження Голови та членів Спо-
стережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДІАМАНТБАНК», а саме:
Голови Спостережної ради — Керезя Ігоря Михайловича;
члена Спостережної ради — Щукіна Андрія Вікторовича;
члена Спостережної ради — Циганенка В’ячеслава Вікторовича.
Слухали по п’ятому питанню порядку денного:
Члена Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (Головуючого 
Загальних зборів) Щукіна А.В., якийповідомив акціонерам, що 
питання про обрання Голови та членів Спостережної ради  
ПАТ «ДІАМАНТБАНК» пов’язано із приведенням діяльності  
ПАТ «ДІАМАНТБАНК» у відповідність із вимогами Закону Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність»та, відповідно, з достроко-
вим припиненням повноважень Голови та членів Спостережної 
ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» згідно рішення Загальних зборів, 
прийнятого на цьому засіданні.
Щукін А.В. проінформував, що на розгляд Загальних зборів на-
дійшли пропозиції акціонерів ПАТ «ДІАМАНТБАНК» —  
ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ», ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ», ТОВ «ПФК «ЕНЕР-
ГОІНВЕСТ» щодо кандидатур до Спостережної ради ПАТ 
«ДІАМАНТБАНК», а саме: 
- Керезь Ігор Михайлович — Голова Спостережної ради 
ПАТ «ДІАМАНТ БАНК»;
- Щукін Андрій Вікторович — член Спостережної ради ПАТ «ДІА-
МАНТБАНК»;
- Циганенко В’ячеслав Вікторович — член Спостережної ради 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- Піонтковський Сергій Володимирович — член Спостережної 
ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- Яковлев Володимир Володимирович — член Спостережної 
ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
Щукін А.В. запропонував з урахуванням пропозиції щодо канди-
датур до Спостережної ради, що надійшли до ПАТ «ДІАМАНТ-
БАНК» від акціонерів, голосувати бюлетенями за кандидатів, 
вказаних в бюлетенях. 
Зазначений проект рішення голосували: 
Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товари-
ства» рішення приймалось шляхом кумулятивного голосування 
з використанням бюлетенів для голосування.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-
ВЕНТ»: 5 208 000 голосів (загальна кількість голосів акціонера) * 
5 (кількість членів Спостережної ради, що обираються) =  
26 040 000 голосів, які акціонер розподілив між запропоновани-
ми кандидатами порівну, а саме:
Керезь Ігор Михайлович — 5 208 000 голосів; 

Щукін Андрій Вікторович — 5 208 000 голосів;
Циганенко В’ячеслав Вікторович — 5 208 000 голосів;
Піонтковський Сергій Володимирович — 5 208 000 голосів;
Яковлев Володимир Володимирович– 5 208 000 голосів.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНО-
ІНВЕСТ»: 5 208 000 голосів (загальна кількість голосів акціоне-
ра) * 5 (кількість членів Спостережної ради, що обираються) = 
26 040 000 голосів, які акціонер розподілив між запропоновани-
ми кандидатами порівну, а саме:
Керезь Ігор Михайлович — 5 208 000 голосів; 
Щукін Андрій Вікторович — 5 208 000 голосів;
Циганенко В’ячеслав Вікторович — 5 208 000 голосів;
Піонтковський Сергій Володимирович — 5 208 000 голосів;
Яковлев Володимир Володимирович– 5 208 000 голосів.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОІНВЕСТ»: 
4 604 000 голосів (загальна кількість голосів акціонера) * 5 (кіль-
кість членів Спостережної ради, що обираються) = 23020 000 
голосів, які акціонер розподілив між запропонованими кандида-
тами порівну, а саме:
Керезь Ігор Михайлович — 4 604 000 голосів; 
Щукін Андрій Вікторович — 4 604 000 голосів;
Циганенко В’ячеслав Вікторович — 4 604 000 голосів;
Піонтковський Сергій Володимирович — 4 604 000 голосів;
Яковлев Володимир Володимирович– 4 604 000 голосів.
ВИРІШИЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
5.1.Обрати Спостережну раду ПАТ «ДІАМАНТБАНК» в наступ-
ному складі:
- Керезь Ігор Михайлович (представник ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІН-
ВЕСТ») — Голова Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК»; 
- Щукін Андрій Вікторович (представник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ») — 
член Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- Циганенко В’ячеслав Вікторович (представник ТОВ «ТЕХНО-
ІНВЕСТ») — член Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- Піонтковський Сергій Володимирович (незалежний) — член 
Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;
- Яковлев Володимир Володимирович(незалежний) — член 
Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
5.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою 
та членами Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
5.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Хо-
дачука О.М. на підписання договорів з Головою та членами Спо-
стережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
Додатки:
- перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних 
зборах;
- протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

5. Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 
24.12.2015 року. Кворум зборів: 76,1905% до загальної кількості 
голосів. Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ДІАМАНТБАНК». 
2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ДІАМАНТБАНК». 
3. Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного 
капіталу ПАТ «ДІАМАНТБАНК» шляхом приватного розміщення 
додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок додаткових внесків. 
4. Про прийняття рішення про приватне розміщення простих 
іменних акцій ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (із зазначенням переліку 
осіб, які є учасниками такого розміщення). 
5. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених 
осіб ПАТ «ДІАМАНТБАНК», яким надаються відповідні повнова-
ження для організації та проведення приватного розміщення 
простих іменних акцій ПАТ «ДІАМАНТБАНК». 
Слухали по першому питанню порядку денного: 
Голову Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Керезя І.М., 
який повідомив присутнім, що з метою роз’яснення порядку го-
лосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із за-
безпеченням проведення голосування на Загальних зборах, не-
обхідно обрати лічильну комісію. 
В зв’язку з цим Керезь І.М. запропонував Загальним зборам об-
рати лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме:
- Федик Наталія Володимирівна (Директор Юридичного депар-
таменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК»), голова лічильної комісії;
- Коржик Юлія Володимирівна (Начальник Управління правового 
забезпечення банківських операцій Юридичного департаменту 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК»), член лічильної комісії.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
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«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме:
- Федик Наталія Володимирівна (Директор Юридичного депар-
таменту ПАТ «ДІАМАНТБАНК»), голова лічильної комісії;
- Коржик Юлія Володимирівна (Начальник Управління правового 
забезпечення банківських операцій Юридичного департаменту 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК»), член лічильної комісії.
Слухали по другому питанню порядку денного: 
Голову Спостережної ради ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Керезя І.М., 
який запропонував для ведення Загальних зборів обрати Голо-
вою Загальних зборів Щукіна А.В., секретарем Загальних зборів 
Степанчук І.В.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
2. Обрати Головою Загальних зборів Щукіна А.В., секретарем 
Загальних зборів Степанчук І.В.
Слухали по третьому питанню порядку денного:
Голову Загальних зборів Щукіна А.В., який запропонувавзбільши-
ти розмір статутного капіталу ПАТ «ДІАМАНТБАНК» на загальну 
суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень шляхом приватного 
розміщення додаткової кількості акцій існуючої номінальної вар-
тості 10 (десять) гривень кожна у кількості 30 000 000 (тридцять 
мільйонів) штук за рахунок додаткових внесків. 
При цьому Голова Загальних зборів Щукін А.В. повідомив, що 
збільшення статутного капіталу ПАТ «ДІАМАНТБАНК» буде 
здійснюватися за спрощеною процедурою згідно Закону України 
«Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструкту-
ризації банків».
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
3. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ДІАМАНТБАНК» 
на загальну суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень шля-
хом приватного розміщення додаткової кількості акцій існуючої 
номінальної вартості 10 (десять) гривень кожна у кількості  
30 000 000 (тридцять мільйонів) штук за рахунок додаткових 
внесків. 
Слухали по четвертому питанню порядку денного:
Голову Загальних зборів Щукіна А.В., який запропонував здійсни-
ти приватне розміщення 30 000 000 (тридцять мільйонів) штук 
простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10 (десять) 
гривень кожна загальною номінальною вартістю 300 000 000 
(триста мільйонів) гривень серед акціонерів ПАТ «ДІАМАНТ-
БАНК». Крім того Щукін А.В. запропонував затвердити рішення 
про приватне розміщення акцій ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
4.1. Здійснити приватне розміщення 30 000 000 (тридцять міль-
йонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 
10 (десять) гривень кожна загальною номінальною вартістю  
300 000 000 (триста мільйонів) гривень серед акціонерів  
ПАТ «ДІАМАНТБАНК» станом на 24.12.2015р.
4.2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій  
ПАТ «ДІАМАНТБАНК», що єдодатком до цього протоколу.
Слухали по п’ятому питанню порядку денного:
Голову Загальних зборів Щукіна А.В., який запропонував визна-
чити Спостережну раду ПАТ «ДІАМАНТБАНК» уповноваженим 
органом, якому надаються повноваження щодо вчинення окре-
мих дій, пов’язаних з прийняттям рішення про збільшення статут-
ного капіталу та за розміщення акцій банку, та визначити Голову 
Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Ходачука О.М. та Заступника 
Голови Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Олійника  В.Г. уповно-
важеними особами банку, яким надаються повноваження щодо 
вчинення окремих дій, пов’язаних з прийняттям рішення про 
збільшення статутного капіталу та за розміщення акцій банку.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;

«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
5.1.Визначити Спостережну раду ПАТ «ДІАМАНТБАНК» уповно-
важеним органом, якому надаються повноваження щодо:
- 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 акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвер-
дження у встановлені законодавством строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або 
у разі прийняття рішення про відмову від розміщення 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.
Прийняття рішення про відмову від розміщення акційналежить до 
компетенції Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
5.2. Визначити Голову Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК» Ходачу-
ка О.М. та Заступника Голови Правління ПАТ «ДІАМАНТБАНК» 
Олійника В.Г. уповноваженими особами банку, яким надаються 
повноваження щодо:
- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами 
свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийнято рішення про розміщення;
- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у 
акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ак-
ціонерним товариством належних їм акцій.
Додатки:
- Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ДІАМАНТ-
БАНК»;
- Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних 
зборах;
- Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми 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 Дивіденди у звітному періоді не виплачу-

валися.

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

звітний попередній
Усього активів 7107619 5173838
Грошові кошти та їх еквіваленти 2205958 1073347
Кошти в інших банках 167561 112799
Кредити та заборгованість клієнтів 3643360 3241060
Усього зобов’язань 6734374 4812147
Кошти банків 389381 777053
Кошти клієнтів 4999589 3408766
Усього власного капіталу та частка меншості 373245 361691
Статутний капітал 210000 210000
Чистий прибуток/(збиток) -3067 8065
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,55 0,38

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

0,55 0,38



№82, 28 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

47

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 
«ФОНДОВА БIРЖА ПФТС», 21672206, 
01004, мiсто Київ, вулиця Шовковична, 42-44 
(044)277-50-00

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

27.04.2016

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

www.pfts.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА НОРМА», 22858002

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповню-
ється у випадку, 
якщо емітент — ак-
ціонерне товари-
ство)

І. Чергові загальні збори, що відбулись 24.04.2015р.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах:
1. Про затвердження Регламенту проведення Загаль-
них зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фон-
дова бiржа ПФТС».
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного прийнято рішення затвердити Регламент прове-
дення загальних зборiв.
2. Про розгляд звiту Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за 
2014 рiк.
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного прийнято рішення затвердити Звiт Наглядової 
ради Публiчного акцiонерного товариства «Фондова 
бiржа ПФТС» за 2014 рiк.
3. Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за 
2014 рiк i затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС».
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного прийнято рішення затвердити висновки Ревiзiйної 
комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Фондова 
бiржа ПФТС», викладенi у Звiтi Ревiзiйної комiсiї 
Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа 
ПФТС» за 2014 рiк.
4. Про розгляд звiту Правлiння Публiчного акцiонерного 
товариства «Фондова бiржа ПФТС» за 2014 рiк, рiчного 
звiту товариства та затвердження балансу Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за 
2014 рiк.
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного прийнято рішення затвердити: Звiт Правлiння то-
вариства за 2014 рiк; рiчний звiт товариства; баланс 
товариства за 2014 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збиткiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» за 
2014 рiк.
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного прийнято рішення про розподіл прибутку товари-
ства за результатами дiяльностi товариства за 2014 рiк 
в розмiрi 2 455 394,07 грн.
6. Про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Публiчного акцiонерного товариства «Фондова 
бiржа ПФТС».
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного прийнято рішення припинити повноваження 
членiв Наглядової ради товариства, обраних за 
рiшенням Загальних зборiв товариства (протокол №5 
вiд 26.04.2012р.).

7. Про обрання членiв Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС», за-
твердження умов цивiльно-правових договорiв, що укла-
датимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС».
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного прийнято рішення обрати членів Наглядової ради 
товариства, затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової 
ради товариства.
8. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС»; про 
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС», об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС».
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного прийнято рішення обрати членів Ревізійної комісії 
товариства, затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, якi будуть укладатися з членами Ревiзiйної 
комiсiї товариства.
9. Про внесення змiн до Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС».
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного рішення загальними зборами не прийнято.
10. Про приєднання Публiчного акцiонерного товари-
ства «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» до Публiчного акцiонерного 
товариства «Фондова бiржа ПФТС».
За результатами розгляду цього питання порядку денного 
загальними зборами прийнято рішення доручити Головi 
Правлiння товариства звернутись вiд iменi акцiонерiв то-
вариства до акцiонерiв, Правлiння та Бiржової Ради 
Публiчного акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКА 
БIРЖА» з пропозицiєю створити спiльну робочу групу з 
питання приєднання Публiчного акцiонерного товариства 
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» до Публiчного акцiонерного това-
риства «Фондова бiржа ПФТС».
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
надiйшли вiд наступних акцiонерiв товариства: 
Открытое акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» та ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 
«ЕРIДА МЕНЕДЖМЕНТ».
ІІ. Позачергові загальні збори, що відбулись 
30.07.2015р.
Проведення загальних зборiв iнiцiйовано Наглядовою 
радою товариства.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про затвердження Регламенту проведення Загаль-
них зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фон-
дова бiржа ПФТС».
За результатами розгляду цього питання порядку денно-
го загальними зборами прийнято рішення затвердити 
Регламент проведення позачергових загальних зборiв.
2. Про прийняття рiшення про викуп Публiчним 
акцiонерним товариством «Фондова бiржа ПФТС» 
розмiщених ним акцiй у Публiчного акцiонерного това-
риства «Московська Бiржа ММВБ-РТС».
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного рішення загальними зборами не прийнято. 
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного надхо-
дили вiд акцiонера товариства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «ЕРIДА МЕНЕДЖМЕНТ».
ІІІ. Позачергові загальні збори, що відбулись 
16.09.2015р.
Проведення загальних зборiв iнiцiйовано Наглядовою 
радою товариства.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах:
1. Про затвердження Регламенту проведення Загаль-
них зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фон-
дова бiржа ПФТС».

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»
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За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного загальними зборами прийнято рішення затверди-
ти Регламент проведення позачергових загальних 
зборiв.
2. Про збiльшення статутного капiталу ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС» шляхом приватного розмiщення додат-
кових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок 
додаткових внескiв.
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного рішення загальними зборами не прийнято.
3. Про приватне розмiщення акцiй ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС».
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного рішення загальними зборами не прийнято.
4. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Фон-
дова бiржа ПФТС», якому надаються повноваження 
щодо:
• залучення до розмiщення андеррайтера;
• внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
• прийняття рiшення про дострокове закiнчення укла-
дення договорiв з першими власниками у процесi при-
ватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланова-
ний обсяг акцiй укладено договори з першими 
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
• затвердження результатiв укладення договорiв з пер-
шими 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 власника-
ми 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 переважне право на придбання розмiщуваних 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» акцiй, про можливiсть 
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 
про це в офiцiйному друкованому органi.
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного рішення загальними зборами не прийнято.
5. Про визначення уповноважених осiб ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС», 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 укладення 
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 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» належ-
них їм акцiй.
За результатами розгляду цього питання порядку ден-
ного рішення загальними зборами не прийнято.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiд 
акцiонерiв товариства не надходили.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось (дивiденди не 
передбаченi).

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 62319 117635
Основні засоби (за залишковою вартістю) 356 402
Довгострокові фінансові інвестиції 52 52
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 787 1495
Грошові кошти та їх еквіваленти 26526 81089
Власний капітал 61247 115648
Статутний капітал 32010 32010
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -54135 389
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1072 1987
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 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИй», код ЕДРПОУ 
03358481, 03039 м. Київ Голосіївська, буд. 7, корпус 1-А,тел., (044) 525-74-27 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 26.04.2016р. 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 03358481.infosite.
com.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ», код ЄДРПОУ: 
35531560. 5. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори акціо-
нерів відбулись: 24.04.2015р., протягом звітного періоду позачергові за-
гальні збори акціонерів не проводились і не скликались. Порядок денний: 
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення загальних зборів. 2. Розгляду звіту На-
глядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії 
за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 4. Розпо-
діл прибутків і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, перед-
бачених Законом. 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції. 6. Внесення змін до Внутрішніх положень 
Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 7. Припинення повно-
важень та обрання органів управління Товариства. До питань порядку ден-
ного додаткових пропозицій не надходило. По всіх питання порядку денно-

го були прийняті позитивні рішення одноголосно. 6. Інформація про 
дивіденди. За результатами звітного та попереднього 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 11420 10079
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5063 6520
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 693,7 13
Сумарна дебіторська заборгованість 2601 3880
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 27
Власний капітал 8230 8016
Статутний капітал 2795 2795
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5362,0 5148
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - 2
Поточні зобов’язання і забезпечення 3147 2070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,000077 0,00004
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,000077 0,00004

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2794630 2794630
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
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування Приватне акціонерне товариство 

«Запорізьке автотранспортне 
підприємство 12329»

код за ЄДРПОУ 03114164
Місцезнаходження Україна 69008 м. Запоріжжя 

Південне шосе, 66
Міжміський код, телефон та факс (061) 222-09-01, факс (061) 

222-08-99
Електронна поштова адреса atp_12329@inbox.ru
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://03114164.smida.gov.ua/

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

2.Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
26 квітня 2016 року загальними (черговими) зборами акціонерів 

ПрАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» (протокол 
№ 13) були звільнені наступні посадові особи емітента у зв’язку зі спли-
вом терміну їх повноважень згідно статуту та необхідністю переобрання 
посадових осіб згідно вимог законодавства. 

Всі звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини зазначені особи не мають. 

1.1. виконуючий обов’язки голови правління Вайло Сергій Вікторович 
(паспорт СВ 924043 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорізькій 
області 15.04.2005 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 0.0000 %. 
Строк, протягом якого обіймав цю посаду — 3 роки.

1.2. заступник голови правління Атамась Анатолій Іванович (паспорт 
СВ 034931 виданий Комунарським РВ УМВС України у Запорізькій об-
ласті 12.08.1999 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 0.0000 %. 
Строк, протягом якого обіймав цю посаду — 3 роки.

1.3. член правління Фокін Сергій Михайлович (паспорт СА 367214 ви-
даний Шевченківським РВ УМВС України у Запорізькій області 19.12.1996 
р.). Частка у статутному капіталі емітента — 0.0000 %. Строк, протягом 
якого обіймав цю посаду — 3 роки.

1.4. член правління Медведєва Юлія Володимирівна (паспорт СА 
157230 виданий Шевченківським РВ УМВС України у Запорізькій області 
21.03.1996 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 0.0000 %. Строк, 
протягом якого обіймала цю посаду — 3 роки.

1.5. член наглядової ради емітента акціонер — юридична особа това-
риство з обмеженою відповідальністю «Фортранс Ліз» (код за ЄДРПОУ 
34640822, частка в статутному капіталі — 99.989275 %. Строк, протягом 
якого обіймав цю посаду — 3 роки.

1.6. член наглядової ради емітента акціонер Самелюк Ірина Франців-
на (паспорт СА 214333 виданий Заводським РВ УМВС України у Запо-
різькій області 14.09.1999 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 
0.000048 %. Строк, протягом якого обіймала цю посаду — 3 роки.

1.7. голова наглядової ради емітента акціонер Плисенко Анатолій Ва-
сильович (паспорт СА 758979 виданий Ленінським РВ УМВС України у 
Запорізькій області 05.05.1998 р.). Частка у статутному капіталі емітен-
та — 0.000244%. Строк, протягом якого обіймав цю посаду — 3 роки.

1.8. голова ревізійної комісії емітента Чучко Валентина Миколаївна 
(паспорт СЮ 055413 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій 
області 01.11.2007 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 
0.000097 %. Строк, протягом якого обіймала цю посаду — 3 роки.

1.9. член ревізійної комісії емітента Руденко Олександр Васильович 
(паспорт СВ 191511 виданий Шевченківським РВ УМВС України у Запо-
різькій області 30.03.2000 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 
0.000078 %. Строк, протягом якого обіймав цю посаду — 3 роки.

1.10. член ревізійної комісії емітента Коломоєць Володимир Семено-
вич (паспорт СА 898217 виданий Комунарським РВ УМВС України у За-
порізькій області 19.10.1998 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 
0.000195 %. Строк, протягом якого обіймав цю посаду — 3 роки.

26 квітня 2016 року загальними (черговими) зборами акціонерів 
ПрАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329» (протокол 
№  13) були призначені наступні посадові особи емітента у зв’язку об-
ранням нового складу органів управління та контролю емітента: 

2.1. голова правління Вайло Сергій Вікторович (паспорт СВ 924043 
виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорізькій області 
15.04.2005  р.). Частка у статутному капіталі емітента — 0.0000 %. Остан-
ні п’ять років до призначення обіймав посади члена правління, виконую-
чого обов’язки голови правління емітента.

2.2. заступник голови правління Фокін Сергій Михайлович (паспорт 
СА 367214 виданий Шевченківським РВ УМВС України у Запорізькій об-
ласті 19.12.1996 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 0.0000 %. 
Останні п’ять років до призначення обіймав посаду заступника голови 
правління емітента з безпеки руху та охорони праці, члена правління емі-
тента. 

2.3. член правління Медведєва Юлія Володимирівна (паспорт СА 
157230 виданий Шевченківським РВ УМВС України у Запорізькій області 
21.03.1996 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 0.0000 %. Остан-
ні п’ять років до призначення обіймала посаду начальника відділу кадрів, 
члена правління емітента. 

2.4. член правління Чучко Валентина Миколаївна (паспорт СЮ 055413 
виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 01.11.2007 р.). 
Частка у статутному капіталі емітента — 0.000097 %. Останні п’ять років 
до призначення обіймала посади начальника відділу виробничого обліку, 
члена (голови) ревізійної комісії емітента. 

2.5. член правління Рябець Ольга Юріївна (паспорт СВ 200662 вида-
ний Заводським РВ УМВС України у Запорізькій області 14.04.2000 р.). 
Частка у статутному капіталі емітента — 0.0000 %. Останні п’ять років до 
призначення обіймала посаду начальника економічної служби емітента. 

2.6. член наглядової ради емітента акціонер Плисенко Анатолій Васи-
льович (паспорт СА 758979 виданий Ленінським РВ УМВС України у За-
порізькій області 05.05.1998 р.). Частка у статутному капіталі емітента  — 
0.000244%. Останні п’ять років до призначення обіймав посаду голови 
правління, директора з питань стратегічного розвитку емітента, члена 
(голови) наглядової ради емітента. 

2.7. член наглядової ради емітента акціонер Самелюк Ірина Франців-
на (паспорт СА 214333 виданий Заводським РВ УМВС України у Запо-
різькій області 14.09.1999 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 
0.000048 %. Останні п’ять років до призначення обіймала посади 
юрисконсульта та члена наглядової ради емітента.

2.8. член наглядової ради акціонер Костіна Тамара Григорівна (пас-
порт СВ 521753 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій об-
ласті 16.05.2002 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 0.000048 %. 
Останні п’ять років до призначення обіймала посаду директора 
ТОВ  «Фортранс Ліз».

2.9. член ревізійної комісії акціонер Куц Вячеслав Юрійович (паспорт 
СВ 361812 виданий Шевченківським РВ УМВС України у Запорізькій об-
ласті 31.03.2001 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 0.000097 %. 
Останні п’ять років до призначення обіймав начальника виробничо-
технічного обліку, головного енергетика емітента. 

2.10. член ревізійної комісії акціонер Семянікова Раїса Миколаївна 
(паспорт СВ 407721 виданий посаду Ленінським РВ УМВС України у За-
порізькій області 17.07.2001 р.). Частка у статутному капіталі емітен-
та  — 0.000097 %. Останні п’ять років до призначення працювала стріль-
цем Запорізького арматурного заводу, обіймала посаду диспетчера 
емітента.

2.11. член ревізійної комісії акціонер Москаленко Ганна Федорівна 
(паспорт СА 2144540 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорізь-
кій області 20.09.1996 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 
0.000097 %. Останні п’ять років до призначення обіймала посаду бухгал-
тера приватного підприємства «Міжнародна туристична компанія 
«Супутник — Лайн». 

Усі перелічені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають. Строк призначення — три роки. 

26 квітня 2016 року на засіданні наглядової ради з членів наглядової 
ради головою ради обрано акціонера Плисенко Анатолія Васильовича 
(паспорт СА 758979 виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій 
області 05.05.1998 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 
0.000244%. До призначення обіймав посаду голови правління, директо-
ра з питань стратегічного розвитку, члена (голови) наглядової ради емі-
тента. 

26 квітня 2016 року на засіданні ревізійної комісії з членів ревізійної 
комісії головою комісії обрано акціонера Москаленко Ганну Федорівну 
(паспорт СА 2144540 виданий Заводським РВ УМВС України у Запорізь-
кій області 20.09.1996 р.). Частка у статутному капіталі емітента — 
0.000097 %. До призначення обіймала посаду бухгалтера приватного 
підприємства «Міжнародна туристична компанія «Супутник — Лайн». 

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

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

Голова правління  Вайло Сергій Вікторович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 28 квітня 2016 р. 
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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 
«Запорізький автомобілебудівний 
завод» , 25480917, проспект Соборний, 
буд.8, м.Запоріжжя, Комунарський, 
Запорiзька область, 69600, Україна, 061

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

http://www.avtozaz.com/ua/patzaz

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю 
«ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», 34764976

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 22.04.2015 року. Кворум 
зборів: 75,1051% до загальної кількості голосів. 22 квітня 2015 року за 
адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 8, будівля заводоуправління, 
малий конференц-зал (каб. №15) відбулися чергові Загальні збори Публіч-
ного акціонерного товариства “Запорізький автомобілебудівний завод”. 
Кворум — 75,11%. Перелік питань, які розглядалися на Загальних Зборах: 
1.Обрання лічильної комісії. 2.Затвердження регламенту роботи річних За-
гальних зборів Товариства. 3.Звіт Правління за 2014 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт Ревізійної Комісії за 
2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження 
висновків Ревізійної Комісії. 6.Затвердження річного звіту Товариства, у 
тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 7.Розподіл прибут-
ку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товари-
ства у 2014 році, прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвер-
дження їх розміру. 8.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом року. 9.Припинення повноважень членів 
Наглядової Ради. 10.Обрання членів Наглядової Ради. 11.Затвердження 
умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради, 
встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами На-
глядової Ради. 12.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.  
13. Обрання членів Ревізійної Комісії. 14.Затвердження умов цивільно-
правових договорів з Головою та членом Ревізійної комісії, встановлення 
розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної комісії. 
15.Внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його у но-
вій редакції та затвердження нової редакції Статуту. 16.Визначення упо-
вноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення 
дій з державної реєстрації нової редакції Статуту. 17.Внесення змін та до-
повнень до Положення про Наглядову Раду шляхом викладення його у 
новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Наглядову 
Раду та визначення уповноваженої особи на його підписання. 18.Внесення 
змін та доповнень до Положення про Ревізійну Комісію шляхом викладен-
ня його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Реві-
зійну Комісію та визначення уповноваженої особи на його підписання. Про-
позиції до переліку питань порядку денного не надходили. Особа, що 
ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові за-
гальні збори протягом 2015 року не проводились. Результати розгляду пи-
тань порядку денного та прийняті рішення: З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПО-
РЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії. РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; «проти» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представни-
ків), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утри-
мались» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 
1.1.Обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Лівчі Світла-
ни Василівни; Члена лічильної комісії Мельнікової Олени Леонідівни; Чле-
на лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича. З ДРУГОГО ПИ-
ТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту роботи річних 
Загальних зборів Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 
505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які заре-
єструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» — 0 голо-
сів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» — 0 голосів, тобто 
0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 2.1.Затвердити наступний 

регламент роботи Зборів: Голова Зборів послідовно виносить на розгляд  
питання порядку денного Зборів; Слово для виступу з доповіддю надається 
Головою Зборів; Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання по-
рядку денного Зборів — до 15 хвилин; Виступ в дебатах з питань порядку 
денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з 
учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів; Час 
виступу в дебатах по доповіді — до 5 хвилин; Акціонер (його представник) 
може виступати тільки з питання, яке обговорюється; Час для відповідей на 
запитання — до 5 хвилин; Якщо поставлене акціонером (його представни-
ком) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного 
Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду 
взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку 
денного Зборів; Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має пра-
во надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник 
Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання; Голова 
Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовле-
ний Наглядовою Радою Товариства; Голосування проводиться з викорис-
танням бюлетенів для голосування; Свою згоду або не згоду з рішенням 
Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки 
у відповідній клітинці бюлетеня для голосування; Переривання процесу го-
лосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається; 
Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлю-
ються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного 
Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного 
Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів; Збори 
виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного 
Зборів; Через кожні дві години безперервної роботи Зборів — перерва  
15 хвилин. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3.1.Звіт Правлін-
ня Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: Результати голосування: «за» — 
505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» — 0 голосів, 
тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» — 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Збо-
рах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Правління за 
2014 рік. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової 
Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. РЕ-
ЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 505683 голосів, тобто 100% голосів ак-
ціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та ма-
ють право голосу; «проти» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
пр«за» — 505683едставників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; «утримались» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 4.1.Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2014 рік. З 
П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної Комісії за 2014  рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків 
Ревізійної Комісії. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 505683 голосів, 
тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; «проти» — 0 голосів, тобто 0% голо-
сів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; «утримались» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 5.1.Затвердити Звіт Ревізійної Комісії за 2014 рік. 
5.2.Затвердити висновки Ревізійної Комісії. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯД-
КУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінан-
сової звітності Товариства за 2014 рік. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» 
— 505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які за-
реєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» — 0 го-
лосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» — 0 голосів, тоб-
то 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі 
у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 6.1.Затвердити річний звіт То-
вариства за 2014 рік та фінансову звітність у складі: Баланс (Звіт про фінан-
совий стан) Товариства (ф-1) станом на 31.12.2014 року; Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства (ф-2) станом на 31.12.2014 
року. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (ви-
значення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 
2014 році, прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвердження їх 
розміру. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 505683 голосів, тобто 100% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Збо-
рах та мають право голосу; «проти» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціоне-
рів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають 
право голосу; «утримались» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 7.1.Покриття збитків в сумі 2 903 579 тис. Грн за під-
сумками діяльності Товариства у 2014 році здійснювати за рахунок прибутку 
від фінансово-господарської діяльності Товариства в наступних періодах. 
7.2.У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати,
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резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачу-
вати. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє схвален-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 505 683 голосів, тобто 75,11% голо-
сів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; 
«проти» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості 
голосів акціонерів згідно із Статутом; «утримались»- 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Стату-
том. ВИРІШИЛИ: 8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш 
ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів 
(контрактів): значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, 
ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує 
еквівалент 200000000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, пого-
джених Наглядовою радою Товариства; кредитних договорів/договорів за-
позичення з фінансовими установами на суму, що не перевищує еквіва-
лент 300000000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених 
Наглядовою Радою Товариства; договорів застави (іпотеки) з фінансовими 
установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями 
третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), 
на суму, що не перевищує 500000000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; договорів застави 
майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими уста-
новами за зобов’язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що пере-
дається в заставу на суму, що не перевищує 2000000000,00 (два мільярда) 
гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; договорів 
надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 
400000000,00 (чотириста мільйонів) гривень на умовах, визначених Нагля-
довою Радою Товариства. 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства 
визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, по-
передньо схвалених річними Загальними зборами Товариства, а саме: 
контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контр-
акту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами 
Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) — перелік май-
на, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів — про-
центу ставку. З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення 
повноважень членів Наглядової Ради. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» 
— 505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які за-
реєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» — 0 
голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструва-
лись для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» — 0 голо-
сів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 9.1.Припинити повно-
важення членів Наглядової Ради: Васадзе В.Т., Козіса О.М., Бей Н.О. З 
ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової 
Ради. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за Козіса О.М.-505683 голосів акціо-
нерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають 
право голосу; за Папашева О.Х.-505683 голосів акціонерів (їх представни-
ків), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; за Бей 
Н.О.-505683 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу; за Шиляєва А.М.-0 голосів акціоне-
рів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають 
право голосу. ВИРІШИЛИ: 10.1.Обрати членами Наглядової Ради строком 
на три роки за підсумками кумулятивного голосування: Козіса Олександра 
Миколайовича; Папашева Олега Хайрулловича; Бей Наталію Олексан-
дрівну. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової 
Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та члена-
ми Наглядової Ради. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 505683 голо-
сів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» — 0 голосів, тобто 0% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Збо-
рах та мають право голосу; «утримались» — 0 голосів, тобто 0% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 11.1. Затвердити умови цивільно-
правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради: виконання 
функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, 
обов’язки та відповідальність Голови та членів Наглядової Ради визнача-
ються відповідно до Статуту та Положення про Наглядову Раду, строк дії 
договору — 3 роки; 11.2. Уповноважити Голову Правління підписати 
цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради на за-
тверджених Зборами умовах. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії. РЕЗУЛЬТА-
ТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; «проти» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представни-
ків), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утри-
мались» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 
12.1. Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії: Уласенко Ю.О.,

Вертійової А.Д.. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Об-
рання членів Ревізійної комісії. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: за кандида-
туру Шарвадзе Н.З.-505683 голосів акціонерів (їх представників), які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу; за кандидатуру 
Вертійової А.Д.-505683 голосів акціонерів (їх представників), які зареєстру-
вались для участі у Зборах та мають право голосу; за кандидатуру Вахов-
ської Т.Й.-0 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 13.1. Обрати членами 
Ревізійної комісії строком на три роки за підсумками кумулятивного голо-
сування: Шарвадзе Наталію Зауріївну; Вертійову Антоніну Дмитрівну. З 
ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов 
цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної комісії, вста-
новлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної 
комісії. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 505683 голосів, тобто 100% 
голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Збо-
рах та мають право голосу; «проти» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціоне-
рів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають 
право голосу; «утримались» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу. ВИРІШИЛИ: 14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з 
Головою та членом Ревізійної Комісії: виконання функцій здійснюється на 
безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідаль-
ність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Стату-
ту та Положення про Ревізійну Комісію, строк дії договору — 3 роки.  
14.2. Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові догово-
ри з Головою та членом Ревізійної Комісії на затверджених Зборами умо-
вах. З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін 
та доповнень до Статуту шляхом викладення його у новій редакції та за-
твердження нової редакції Статуту. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 
505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які заре-
єструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» —  
0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» — 0 голосів, 
тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для 
участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 15.1.Внести зміни до 
Статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебу-
дівний завод» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Ста-
тут Публічного акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівний 
завод» у новій редакції. З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННО-
ГО: Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту 
та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту. РЕ-
ЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 505683 голосів, тобто 100% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; «проти» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; «утримались» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. 
ВИРІШИЛИ: 16.1. Уповноважити Голову Правління на підписання нової ре-
дакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції 
Статуту. З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення 
змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду шляхом викладення 
його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Нагля-
дову Раду та визначення уповноваженої особи на його підписання. РЕ-
ЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» — 505683 голосів, тобто 100% голосів 
акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та 
мають право голосу; «проти» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх 
представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право 
голосу; «утримались» — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. 
ВИРІШИЛИ: 17.1.Внести зміни до Положення про Наглядову Раду шляхом 
викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення 
про Наглядову Раду; 17.2. Уповноважити Голову Правління на підписання 
нової редакції Положення про Наглядову Раду. З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИ-
ТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення 
про Ревізійну Комісію шляхом викладення його у новій редакції, затвер-
дження нової редакції Положення про Ревізійну Комісію та визначення упо-
вноваженої особи на його підписання. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«за»  — 505683 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), 
які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «про-
ти»  — 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареє-
струвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» —  
0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались 
для участі у Зборах та мають право голосу. ВИРІШИЛИ: 18.1.Внести зміни 
до Положення про Ревізійну Комісію шляхом викладення його у новій ре-
дакції та затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну Комісію;  
18.2. Уповноважити Голову Правління на підписання нової редакції Поло-
ження про Ревізійну Комісію. Причини, чому загальні збори не відбулися: 
причини відсутні, загальні збори відбулись.
6. Інформація про дивіденди. 
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За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіден-
ди на одну акцію, 
грн

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання дивідендів

01.01.1000 01.01.1000 01.01.1000 01.01.1000

Дата виплати диві-
дендів

01.01.1000 01.01.1000 01.01.1000 01.01.1000

Опис 19 квітня 2016 року Загальними зборами прийняте рі-
шення " 7.2.У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл 
прибутку не здійснювати, резервний фонд не форму-
вати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати". 
22 квітня 2015 року Загальними зборами прийняте рі-
шення "7.2. У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл 
прибутку не здійснювати, резервний фонд не форму-
вати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати."

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1591802 1817822
Основні засоби (за залишковою вартістю) 762610 761408
Довгострокові фінансові інвестиції 16994 20993
Запаси 358140 224186
Сумарна дебіторська заборгованість 409522 583957
Грошові кошти та їх еквіваленти 6985 161547
Власний капітал -2401178 -1205602
Статутний капітал 605970 605970
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3425611 -2230035
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2123059 1363397
Поточні зобов'язання і забезпечення 1869921 1660027
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

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 
«ЛД-ПЕРСПЕКТИВА», 35624120 
04212, м. Київ , Оболонський, 
вул.. Маршала Малиновського, 
12-А 044 256-42-03

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

ld-perspektiva.kiev.ua

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

ТОВ «Аудиторська фiрма 
«Аудит-партнер», 22795553 

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

6. Інформація про дивіденди. Емітент не приймав рішення про виплату 
дивідендів за звітний період 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 142454,9 191058,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 109409,7 111815,1
Довгострокові фінансові інвестиції 2222,0 2222,0
Виробничі запаси 1,2 1,8
Сумарна дебіторська заборгованість 2675 11713,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,2 0,6
Власний капітал (1080,4) 155,9
Статутний капітал 50,0 50,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1130,4) (205,9)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 54,9 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 76825,3 106320,1
Чистий прибуток (збиток) -900,3 -1521,8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ЛД-ПЕРСПЕКТИВА»

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, міжмісь-
кий код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БЕРДЯНСЬКИй 
МАШИНОБУДIВНИй ЗАВОД», 
32954692, 87400 Донецька область 
Першотравневий смт. Мангуш вул. Мур-
зи буд. 16, к. 6, 0629723919

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 інформа-
цію

bmz.pat.ua

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 «АЗОВСЬКИй 
МАШИНОБУДIВНИй ЗАВОД», 
32954671, 87400 Донецька область 
Першотравневий смт. Мангуш 
вул. Мурзи, буд. 16,к. 6, 0629723919

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

27.04.2016

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

amz.pat.ua



№82, 28 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

53

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, 
код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходжен-
ня, міжміський код 
та телефон емі-
тента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ», 
03345716 Вознесенiвський (Орджонiкiдзевський), 
69035, Запорiжжя, Заводська, буд. 7 (061) 222-74-83,

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://zp.104.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

ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС», 34764976 

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповню-
ється у випадку, 
якщо емітент — 
акціонерне това-
риство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
25.03.2015р. з наступним порядком денним: 
1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товари-
ства.
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Това-
риства.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення За-
гальних зборiв Товариства.
4.Звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк.
5.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк.
6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2014 рiк.
7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
8.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства 
за 2014 рiк.
9.Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття 
збиткiв) за пiдсумками 2014 року.
10.Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2015 рiк.
11.Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товари-
ства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
12.Про внесення змiн та доповнень до Положення про 
Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну 
комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй 
редакцiї.
13.Про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства.
14.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
15.Про укладення договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка 
уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради То-
вариства.
На загальних зборах було прийнято наступнi рiшення: 
З першого питання Порядку денного: Обрати Лiчильну 
комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в на-
ступному складi: Мироненко Iгор Миколайович — Голо-
ва Лiчильної комiсiї; Приходько Ольга Олександрiвна — 
член Лiчильної комiсiї; Асютiна Лiна Олександрiвна — член 
Лiчильної комiсiї.З другого питання Порядку денного: 
Обрати Головою Загальних зборiв Товариства — Кри-
шталя Олександра Володимировича. Обрати Секрета-
рем Загальних зборiв Товариства — Мiлькевича Вiталiя 
Павловича. З третього питання Порядку денного: За-
твердити Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. З четвертого питання Порядку денного: За-
твердити звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк.

З п'ятого питання Порядку денного: Затвердити звiт 
Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк. З шостого пи-
тання Порядку денного: Затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. З сьомого пи-
тання Порядку денного: Визнати роботу Правлiння, 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства 
задовiльною. З восьмого питання Порядку денного: 
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 
рiк. З дев'ятого питання Порядку денного: У звязку з 
вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи То-
вариства у 2014 роцi дивiденти не нараховувати. З де-
сятого питання Порядку денного: Затвердити основнi 
напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк. З одинад-
цятого питання Порядку денного: Рiшення з одинадця-
того питання Порядку денного не прийнято. З дванад-
цятого питання Порядку денного:Рiшення з 
дванадцятого питання Порядку денного не прийнято . 
З тринадцятого питання Порядку денного: Рiшення з 
тринадцятого питання Порядку денного не прийнято. З 
чотирнадцятого питання Порядку денного: Чотирнад-
цяте питання порядку денного знято з розгляду За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства. З пятнадцятого 
питання Порядку денного: Рiшення з пятнадцятого пи-
тання Порядку денного не прийнято.

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 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
Дата виплати дивідендів
Опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства 

вiд 25.03.2015 р. (протокол № 16 вiд 
25.03.2015 р.), у звязку з вiдсутнiстю чистого 
прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 
2014 роцi, прийнято рiшення дивiденти не на-
раховувати. 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 924 138 586 533
Основні засоби (за залишковою вартістю) 335 400 316 441
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10 562 5 313
Сумарна дебіторська заборгованість 454 089 127 389
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 837 30 540
Власний капітал 160 356 179 756
Статутний капітал 5 434 5 434
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (290 334) (259 089)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 77 873 101 608
Поточні зобов’язання і забезпечення 685 909 305 169
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(38 798) (117 428)

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

(31 245) (118 512)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 21 737 600 21 737 600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Голова правління
ПАТ «Запоріжгаз» __________________________________ О.В. Мізік

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї «ЗАПОРIЖГАЗ»
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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 
ТОВАРИСТВО «МОТОР СIЧ», 
14307794, пр. Моторобудівни-
ків, 15, м.Запоріжжя, Шевченків-
ський, Запорiзька область, 
69068, Україна, 0617204211

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

http://motorsich.com/rus/
investors/othetnost/reg_inform/

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

Приватне підприємство 
аудиторська фірма «ЗапоріжАу-
дит.Податки.Право», 13625523

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 26.03.2015 року. Кво-
рум зборів: 75,21% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах 26 березня 2015 р.: 
1.Обрання лічильної комісії зборів.
2.Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження 
звіту наглядової ради Товариства.
3.Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» за 2014 рік, основні напрямки 
виробничої і фінансово-економічної діяльності Товариства на 2015 рік. За-
твердження річного звіту Товариства. 
4.Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії Товариства. 
5.Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок прибут-
ку, розподіл прибутку за підсумками 2014 року. Формування та розподіл 
прибутку за планом на 2015 рік. 
6.Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «МОТОР СІЧ» і організацій-
ної структури Товариства.
7.Затвердження нової редакції Положення про загальні збори АТ «МОТОР 
СІЧ».
8.Припинення повноважень та обрання нового складу ради директорів.
9.Припинення повноважень та обрання нового складу наглядової ради.
10.Припинення повноважень та обрання нового складу ревізійної комісії.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З першого питання порядку денного вирішили обрати лічильну комісію за-
гальних зборів у кількості 25 осіб; рішення прийняте 99,99% голосів. 
З другого питання порядку денного вирішили звіт наглядової ради Товари-
ства за 2014 рік затвердити; рішення прийняте 99,99% голосів.
З третього питання порядку денного вирішили річний звіт АТ «МОТОР 
СІЧ» за 2014 рік затвердити, основні напрямки виробничої і фінансово-
економічної діяльності Товариства на 2015 рік затвердити; рішення при-
йняте 99,99% голосів.
З четвертого питання порядку денного вирішили Звіт ревізійної комісії за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік за-
твердити; рішення прийняте 99,99% голосів.
З п’ятого питання порядку денного вирішили затвердити використання ці-
льових фондів, утворених за рахунок прибутку, за підсумками роботи акці-
онерного товариства за 2014 рік у межах фактичних витрат у розмірі  
387,8 млн.грн., підтвердити доцільність витрат підприємства у 2014 році у 
суммі 671,1 млн.грн., направити на виплату дивідендів 49,9 млн.грн., час-
тину вільного прибутку 2014 року, що залишилася, направити на поповне-
ння оборотніх активів підприємства для виконання довгострокових контр-
актів, збільшення тарифів та окладів, забеспечення стабільної роботи 
підприємства в існуючих фінансових умовах, затвердити планову величи-
ну витрат цільових фондів за рахунок прибутку на 2015 рік у розмірі  
692,7 млн.грн.; рішення прийняте 92,41 % голосів.
З шостого питання порядку денного вирішили внести запропоновані на 
загальних зборах пропозиції щодо змін Статуту АТ»МОТОР СІЧ» та орга-
нізаційної структури Товариства; рішення прийняте 99,99% голосів.
З сьомого питання порядку денного вирішили затвердити нову редакцію 
Положення про загальні збори АТ «МОТОР СІЧ»; рішення прийняте 
99,99% голосів
З восьмого питання порядку денного вирішили припинити повноваження 
членов ради директорів та обрати новий склад ради директорів: Березов-
ський М.Н. , Войтенко С.А., Гараненко Р.С. , Горбик К.І., Жеманюк П.Д. , 
Лунін В.О., Недашковський О.П., Пидорич Р.А., Покатов О.В., Поспелов 
О.М., Семенов В.Б., Ширков В.Т; рішення прийняте 99,99% голосів
З дев’ятого питання порядку денного вирішили припинити повноваження 
членов наглядової ради та обрати наглядову раду у наступному складі:

Богуслаєв Олександр Вячеславович — 1650312 голосів, Гречиха Юрій 
Михайлович — 1171008 голосів; Касай Павло Олександрович — 
1352405  голосів, Кононенко Петро Іванович — 1349365 голосів, Коцюба 
Віктор Юрійович — 1444363 голосів, Логвин Валерій Михайлович — 
1296901 голосів, Малиш Анатолій Миколайович — 1836035 голосів Мол-
чанов Михайло Миколайович — 1298121 голосів, Труш Михайло Івано-
вич  — 1 438 805 голосів
З десятого питання порядку денного вирішили припинити повноваження 
членов ревізійної комісії та обрати ревізійну комісію у наступному складі: 
Баранник Олександр Андрійович — 1227468 голосів, Вишневський Сергій 
Миколайович — 1521279 голосів, Завгородня Людмила Іванівна — 1518239 
голосів, Зінченко Андрій Валентинович — 1521053 голоси Пастернак Ва-
лентин Григорович — 1189559 голосів, Пирогов Леонід Олексійович — 
1518085 голосів, Поливяний Олександр Миколайович — 1520711 голосів.
6. Інформація про дивіденди. 

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

62339700 0 49871760 0

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

30 0 24 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

14.04.2016 01.01.1900 10.04.2015 01.01.1900

Дата виплати 
дивідендів

25.04.2016 01.01.1900 20.04.2015 01.01.1900

Опис
Інформація про дивіденди за результатами звітного періоду.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 24.03.2016 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
14.04.2016 р.
Дата початку виплати дивідендів: 25.04.2016 р.
Розмір виплати дивідендів: 30,00 грн. на 1 акцію.
Порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів буде проводиться відпо-
відно до норм, встановлених Законами України «Про акціонерні товари-
ства», «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», нормативними документами Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.
Строк виплати дивідендів: з 25.04.2016 року по 24.09.2016 року.

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

звітний попередній
Усього активів 20 756 541 16 584 942
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 817 858 5 220 414
Довгострокові фінансові інвестиції 66 507 52 904
Запаси 10 533 272 7 224 549
Сумарна дебіторська заборгованість 2 224 832 2 305 253
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 273 420 950 503
Власний капітал 14 234 040 10 768 237
Статутний капітал 280 529 280 529
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13 316 483 9 891 624
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 246 200 1 829 588
Поточні зобов’язання і забезпечення 5 276 301 3 987 117
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1 636,12 750,90

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

1 636,12 750,90

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 077 990 2 077 990
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 

вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Голова ради директорів
АТ «МОТОР СІЧ»  С.А. Войтенко

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СIЧ»
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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 "IНГ Банк 
Україна", код ЄДРПОУ 21684818, Подiльський р-н, 
04070, Київ, Спаська 30А (044) 2303030,

2. Дата розкриття 
повного тексту річ-
ної інформації у за-
гальнодоступній ін-
формаційній базі 
даних Комісії

29.04.2016

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на 
якій розміщено ре-
гулярну річну інфор-
мацію

http://www.ingwb.com/6012.aspx

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

ПрАТ «КПМГ Аудит» Свідоцтво Аудиторської 
палати України № 2397 від 26 січня 2001 р., Код 
ЄДРПОУ 31032100

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

1. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 21.03.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Змiни в Ревiзiйнiй комiсiї банку. Особи, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала прове-
дення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
Правлiння Банку. Результати розгляду питань по-
рядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
2. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 15.04.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Змiни в Наглядовiй радi Банку. Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала проведен-
ня ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Правлiння 
Банку. Результати розгляду питань порядку денно-
го: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. Причини, чому 
загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
3. Вид загальних зборів — чергові; Дата проведен-
ня  — 23.04.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Затвердження результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi Банку за 2014 рiк, звiту ау-
дитора; 2. Розподiл прибутку Банку за 2014 
фiнансовий рiк. Особи, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного: вiдсутнi. Особа, 
що iнiцiювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних 
зборiв: Правлiння Банку. Результати розгляду питань 
порядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
4. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 26.06.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Затвердження статуту Банку в новiй 
редакцiї; 
2.Затвердження Положень про Наглядову Раду та 
Правлiння Банку; 3. Змiни в Наглядовiй Радi Бан-
ку. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного: вiдсутнi. Особа, що 
iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загаль-
них зборiв: Правлiння Банку. Результати розгляду 
питань порядку денного: 100% "ЗА". Рiшення 
прийнятi. Причини, чому загальнi збори не 
вiдбулися: вiдсутнi.

5. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 21.09.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Змiни в Наглядовiй Радi Банку. Особи, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала прове-
дення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
Правлiння Банку. Результати розгляду питань по-
рядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
6. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 20.10.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Змiни в Наглядовiй Радi Банку. Особи, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала прове-
дення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
Правлiння Банку. Результати розгляду питань по-
рядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
7. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 07.12.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Змiни в Наглядовiй Радi Банку. Особи, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала прове-
дення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
Правлiння Банку. Результати розгляду питань по-
рядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi. 

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

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 Загальними зборами акціонерів рішення про 
виплату дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15102924 12581959
Грошові кошти та їх еквіваленти 3192137 2731282
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 11881694 9617993
Усього зобов'язань 12156034 10489957
Кошти банків 8420855 7180204
Кошти клієнтів 3638849 3171296
Усього власного капіталу 2946890 2092002
Статутний капітал 751579 751579
Чистий прибуток/(збиток) 854888 410725
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.0117 0.0056

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“IНГ БАНК УКРАїНА”
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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 «ОТП Банк»
ЄДРПОУ 21685166 
01033, м.Київ, вул. Жилянська, 43 
(044) 490 05 64

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

27.04.2016р. 

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

http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_
reports/reports-ssmnk.php 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ 
ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ»
ЄДРПОУ 25642478 

5. Інформація про 
загальні збори (роз-
діл заповнюється у 
випадку, якщо емі-
тент — акціонерне 
товариство).* За-
значається інфор-
мація про прове-
дення 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 загаль-
них зборах, особи, 
що подавали пропо-
зиції до переліку пи-
тань порядку ден-
ного, у разі 
проведення поза-
чергових зборів за-
значається особа, 
що ініціювала про-
ведення загальних 
зборів, результати 
розгляду питань по-
рядку денного. У 
разі якщо загальні 
збори не відбулися, 
вказуються причини

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ОТП 
Банк» від 16.02.2015р.; кворум 100% 
За результатами розгляду питань порядку денного по-
зачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «ОТП Банк», що вiдбулися 
16 лютого 2015 року, єдиний акцiонер банку —  
ВАТ ОТП Банк, уповноваженим представником якого є 
пан Iштван Хамец, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 
06.02.2015 року, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 
року, одноосiбно прийняв наступнi рiшення:
1. Внести та затвердити змiни до Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «ОТП Банк», пов'язанi зi 
збiльшенням статутного капiталу Публiчного 
акцiонерного товариства «ОТП Банк», з урахуванням 
результатiв розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк», та внести змiни до Статуту 
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» для 
приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону Укра-
їни «Про внесення змiн до Закону України «Про банки 
i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливос-
тей корпоративного управлiння в банках» №1587 — 
VII вiд 04 липня 2014 року, шляхом викладення Стату-
ту Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» у 
новiй редакцiї (Додаток №1 до Рiшення Акцiонера  
№ 67 вiд 16.02.2015 р.).
2. Делегувати Головi Правлiння Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк» пану Тамашу Хак-Ковачу пра-
во пiдпису Статуту Публiчного акцiонерного товари-
ства «ОТП Банк» в редакцiї, затвердженiй Рiшенням 
Акцiонера № 67 вiд 16.02.2015 р.
3. Доручити Головi Правлiння Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк» пану Тамашу Хак-Ковачу осо-
бисто або через представника Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк» на пiдставi виданої довiреностi 
забезпечити в установленому законодавством порядку 
державну реєстрацiю Статуту Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк» у новiй редакцiї, затвердженiй 
Рiшенням Акцiонера № 67 вiд 16.02.2015 р .
4. Затвердити рiшення про лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї 
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк».
5. Затвердити рiшення про припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного това-
риства «ОТП Банк» у наступному складi:
• Голова Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» — пан Зол-
тан Туболi;
• Член Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» — пан Антал 
Дьюлаварi;
• Член Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» — панi Едiт 
Пето.

6. Затвердити рiшення про скасування «Положення 
про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товари-
ства «ОТП Банк». 
7. Затвердити нову редакцiю «Положення про Загальнi 
збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«ОТП Банк» (Додаток №2 до Рiшення Акцiонера № 67 
вiд 16.02.2015 р.).
8. Затвердити нову редакцiю «Положення про Нагля-
дову раду Публiчного акцiонерного товариства «ОТП 
Банк» (Додаток №3 до Рiшення Акцiонера № 67 вiд 
16.02.2015 р.).
9. Затвердити нову редакцiю «Положення про 
Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «ОТП 
Банк» (Додаток №4 до Рiшення Акцiонера № 67 вiд 
16.02.2015 р.).
10. Положення, що перелiченi вище у пунктах 4-9 цьо-
го Рiшення Акцiонера № 67 вiд 16.02.2015 р., вступа-
ють в дiю з моменту погодження нової редакцiї Стату-
ту Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» 
Нацiональним банком України та проведення його 
державної реєстрацiї.
Чергові річні загальні збори акціонерів АТ «ОТП 
Банк» від 01.04.2015р.; кворум 100% 
За результатами розгляду питань порядку денного 
рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «ОТП Банк», що вiдбулися 
01 квiтня 2015 року, єдиний акцiонер банку — ВАТ  ОТП 
Банк, уповноваженим представником якого є пан 
Iштван Хамец, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 
31.03.2015 року, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 
року, одноосiбно прийняв наступнi рiшення:
1. Затвердити звiти зовнiшнього аудитора АТ «ОТП 
Банк» — аудиторської фiрми ПрАТ «Делойт енд Туш 
ЮСК» — про результати перевiрки фiнансової звiтностi 
АТ «ОТП Банк» за 2014 рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi 
до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi 
(окрема та консолiдована звiтнiсть).
2. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП 
Банк» стосовно фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк, 
пiдготовленої у вiдповiдностi до Мiжнародних 
Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема та 
консолiдована звiтнiсть).
3. Затвердити загальний результат дiяльностi АТ «ОТП 
Банк» в 2014 роцi, пiдтверджений висновками 
зовнiшнього аудитора, згiдно iз Мiжнародними Стан-
дартами Фiнансової Звiтностi (окрема звiтнiсть) — 
збиток у розмiрi 3 416 361 604,66 грн. (три мiльярди 
чотириста шiстнадцять мiльйонiв триста шiстдесят 
одна тисяча шiстсот чотири гривнi 66 копiйок).
4. Затвердити загальний результат дiяльностi АТ «ОТП 
Банк» в 2014 роцi, пiдтверджений висновками 
зовнiшнього аудитора, згiдно iз Мiжнародними Стан-
дартами Фiнансової Звiтностi (консолiдована 
звiтнiсть)  — збиток у розмiрi 3 644 921 289,74 грн. (три 
мiльярди шiстсот сорок чотири мiльйони дев’ятсот 
двадцять одна тисяча двiстi вiсiмдесят дев’ять гри-
вень 74 копiйки).
5. Затвердити рiшення щодо покриття збитку АТ «ОТП 
Банк» за 2014 рiк у вiдповiдностi до Фiнансової 
Звiтностi (окрема звiтнiсть) наступним чином:
• збиток звiтного 2014 року у сумi 3 416 361 604,66 грн. 
(три мiльярди чотириста шiстнадцять мiльйонiв трис-
та шiстдесят одна тисяча шiстсот чотири гривнi 66 
копiйок) облiковувати до часу прийняття рiшення щодо 
порядку та джерел його покриття;
• перенести розгляд питання про розподiл решти при-
бутку за 2012 рiк, 2013 рiк на наступнi Загальнi збори 
Акцiонерiв АТ «ОТП Банк».
6. Перенести розгляд питання щодо прийняття 
рiшення про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 
на наступнi Загальнi збори Акцiонерiв АТ «ОТП 
Банк».
7. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ОТП Банк» у 
2014 роцi задовiльною.
8. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» у 
2014 роцi задовiльною.
9. Визнати роботу Правлiння АТ «ОТП Банк» у 2014 
роцi задовiльною.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
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Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ОТП 
Банк» від 08.07.2015р.; кворум 100% 
За результатами розгляду питань порядку денного по-
зачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «ОТП Банк», що вiдбулися 
08 липня 2015 року, єдиний акцiонер банку — ВАТ  ОТП 
Банк — 231 475 акцiй/голосiв (100% акцiй), уповнова-
женим представником якого є пан Iштван Хамец, який 
дiє на пiдставi довiреностi вiд 07.07.2015 року,дiючи на 
пiдставi статтi 49 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства» вiд 17.09.2008 року, одноосiбно прийняв 
наступнi рiшення:
1. Рiшення щодо дострокового припинення повнова-
жень (вiдкликання) дiючих членiв Наглядової ради 
АТ  «ОТП Банк» не прийнято.
2. Визначити склад Наглядової ради АТ «ОТП Банк» у 
кiлькостi семи членiв, у тому числi двох незалежних 
членiв Наглядової ради.
3. Обрати (призначити) пана Антала Дьюлаварi (Antal 
Gyulav?ri) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП 
Банк» (незалежного) строком на два роки до дати прове-
дення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2017  роцi.
4. Обрати (призначити) панi Кристину Ковач (Krisztina 
Kov?cs, dr.) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП 
Банк» (незалежного) строком на два роки до дати про-
ведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 
2017  роцi.
5. Встановити винагороду новопризначеному члену 
Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежному) пану 
Анталу Дьюлаварi у розмiрi * пiсля утримання податкiв 
згiдно iз чинним законодавством України.
6. Встановити винагороду новопризначеному члену 
Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежному) панi 
Кристинi Ковач у розмiрi * утримання податкiв згiдно iз 
чинним законодавством України.
7. Оплату винагороди новопризначеним членам На-
глядової ради здiйснювати з моменту їх призначення 
на посади членiв Наглядової ради АТ «ОТП Банк». 
8. Уповноважити В.о. Голови Правлiння Т.О. Проця та 
Члена Правлiння В.С. Мудрого укласти вiд iменi 
АТ  «ОТП Банк» iз новопризначеними членами Нагля-
дової ради (незалежними) паном Анталом Дьюлаварi 
та панi Кристиною Ковач договiр про виконання 
функцiй члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (за 
формою, що викладена у Додатку 1 до цього Рiшення 
Акцiонера). Визначити в договорi функцiї, права та 
обов’язки члена Наглядової ради (незалежного).
9. Затвердити наступний оновлений склад Наглядової 
ради АТ «ОТП Банк»:
- пан Iштван Хамец (Istvan Hamecz) — голова Нагля-
дової ради АТ «ОТП Банк»; 
- панi Агнеш Юлiанна Куммер (Agnes Julianna 
Kummer)  — член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Адам Сентпетерi (Adam Szentpeteri) — член На-
глядової ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Жолт Вiланд (Zsolt Wieland, dr.) — член Наглядо-
вої ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Петер Янош Беше (Peter Janos Bese) — член 
Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Антал Дьюлаварi (Antal Gyulavari) — член На-
глядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежний);
- панi Кристина Ковач (Krisztina Kovacs, dr.) — член 
Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежний).
10. Доручити Правлiнню АТ «ОТП Банк» здiйснити усi 
необхiднi дiї щодо погодження кандидатур пана Анта-
ла Дьюлаварi та панi Кристини Ковач на посади членiв 
Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежних) iз 
Нацiональним банком України у порядку, визначеному 
чинним законодавством України.
Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ОТП 
Банк» від 05.10.2015р.; кворум 100%
За результатами розгляду питань порядку денного по-
зачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «ОТП Банк», що вiдбулися 
05 жовтня 2015 року, єдиний акцiонер банку — 
ВАТ  ОТП Банк — 296 038 акцiй/голосiв (100% акцiй), 
уповноваженим представником якого є пан Iштван Ха-
мец, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 29.09.2015 
року, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року, одноосiбно 
прийняв наступнi рiшення:

1. Затвердити рiшення про збiльшення статутного капiталу 
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» на  
2 584 995 816,60 грн. (два мiльярди п’ятсот вiсiмдесят чо-
тири мiльйони дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч вiсiмсот 
шiстнадцять гривень шiстдесят копiйок) до загальної суми 
6 253 181 951,94 грн. (шiсть мiльярдiв двiстi п’ятдесят три 
мiльйони сто вiсiмдесят одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят 
одна гривня дев’яносто чотири копiйки).
2. Здiйснити збiльшення статутного капiталу 
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» шля-
хом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi, — 12 390,93 грн. (дванадцять тисяч триста 
дев’яносто гривень 93 копiйки) за кожну акцiю, — на 
208 620 (двiстi вiсiм тисяч шiстсот двадцять) простих 
iменних акцiй. 
3. Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй 
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», яке 
оформлене Додатком №1 до цього Рiшення.
4. Затвердити рiшення про те, що акцiї розмiщуються 
єдиному акцiонеру Публiчного акцiонерного товари-
ства «ОТП Банк» станом на 05.10.2015 року —  
ВАТ ОТП Банк (назва англiйською мовою — OTP Bank 
Plc., назва угорською мовою — OTP Bank Nyrt.).
5. Затвердити рiшення про визначення Правлiння 
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» упо-
вноваженим органом товариства, якому надаються 
повноваження щодо:
- залучення до розмiщення андерайтера;
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укла-
дення договорiв з першими власниками у процесi при-
ватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланова-
ний обсяг акцiй укладено договори з першими 
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з пер-
шими 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 власниками 
у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, 
уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прий-
няття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй.
6. Надати повноваження Головi Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «ОТП Банк» Тамашу Хак-
Ковачу проводити дiї щодо забезпечення укладення 
договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй.
Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ОТП 
Банк» від 05.10.2015р.; кворум 100%
За результатами розгляду питань порядку денного по-
зачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «ОТП Банк», що вiдбулися 
15 грудня 2015 року, єдиний акцiонер банку —  
ВАТ ОТП Банк — 296 038 акцiй/голосiв (100% акцiй), 
уповноваженим представником якого є пан Iштван Ха-
мец, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 10.12.2015  року, 
дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року, одноосiбно 
прийняв наступнi рiшення:
1. Внести та затвердити змiни до Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «ОТП Банк», пов'язанi зi 
збiльшенням статутного капiталу Публiчного 
акцiонерного товариства «ОТП Банк», з урахуванням 
результатiв розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк», та уточненням повноважень 
Наглядової ради, шляхом викладення Статуту 
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» у 
новiй редакцiї (Додаток №1 до Рiшення Акцiонера 
№71 вiд 15.12.2015 р.).
2. Делегувати Головi Правлiння Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк» пану Тамашу Хак-Ковачу пра-
во пiдпису Статуту Публiчного акцiонерного товари-
ства «ОТП Банк» в редакцiї, затвердженiй Рiшенням 
Акцiонера №71 вiд 15.12.2015 р.
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3. Доручити Головi Правлiння Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк» пану Тамашу Хак-Ковачу осо-
бисто або через представника Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк» на пiдставi виданої довiреностi 
забезпечити в установленому законодавством порядку 
державну реєстрацiю Статуту Публiчного акцiонерного 
товариства «ОТП Банк» у новiй редакцiї, затвердженiй 
Рiшенням Акцiонера №71 вiд 15.12.2015 р.

6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результата-
ми звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається
Опис Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера №68 вiд 01.04.2015 року прийнято 

рiшення про перенесення розгляду питання про розподiл решти при-
бутку за 2012 та 2013 роки на наступнi Загальнi Збори Акцiонерiв 
АТ «ОТП Банк». Крiм того прийнято рiшення про перенесення роз-
гляду питання щодо прийняття рiшення про затвердження розмiру 
рiчних дивiдендiв на наступнi Загальнi Збори Акцiонерiв АТ «ОТП 
Банк».

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку 

(тис.  грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 21154465 20844209
Грошові кошти та їх еквіваленти 1011863 1557044
Кошти в інших банках 2079701 1812414
Кредити та заборгованість клієнтів 13398541 15350383
Усього зобов'язань 19508225 19269764
Кошти банків 61984 2049472
Кошти клієнтів 18324933 14581691
Усього власного капіталу та частка меншості 1646240 1574445
Статутний капітал 3668186 2868191
Чистий прибуток/(збиток) -2938349 -3894928
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-9110 -14759

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

-9110 -14759

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Київспецмонтаж»
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012615
1.4. Місце знаходження емітента 01010, м. Київ, вул. Аніщенка, 3-б 
1.5. Міжміський код, телефон та факс тел./факс (044) 220-07-40 
1.6. Електронна поштова адреса dzerik@ukr.net 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації Ksm.emitent.in.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. Текст повідомлення

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 року, 
протокол №28, відбулися зміни у складі посадових осіб ПрАТ «Київспецмон-
таж», у зв»язку з закінченням терміну повноважень посадових осіб : 

1) Звільнено з посади голови Наглядової ради Дзерика Володимира 
Івановича (паспорт, серія СН №088553 виданий Жовтневим РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 23.01.1996 р.). Володіє часткою 80,25% у статутному 
капіталі емітента. Перебував на посаді три роки.

2) Припинено повноваження члена Наглядової ради Ремез Галини Іва-
нівни (паспорт серія СН №356059 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києві 07.12.1996 р.). Володіє часткою 1% у статутному капіталі 
емітента. Перебувала на посаді три роки.

3) Припинено повноваження члена Наглядової ради Кузнєцової Мирос-
лави Олегівни (паспорт серія МБ №372961 виданий Конотопським МВ 
УМВС України в Сумській області 09.01.2008 р.). Акціями емітента не воло-
діє. Перебувала на посаді три роки.

4) Припинено повноваження ревізора товариства Кушнір Марії Михай-
лівни (паспорт серія СО №435054 виданий Подільським РУ ГУ МВС Украї-
ни в м. Києві 15.08.2000 р.). Володіє часткою 0,5% у статутному капіталі 
емітента. Перебувала на посаді три роки.

5) Обрано на посаду голови Наглядової ради Дзерика Володимира Іва-
новича (паспорт, серія СН №088553 виданий Жовтневим РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києві 23.01.1996 р.). Володіє часткою 80,25% у статутному капіталі 
емітента. Займав посади: Голови Правління-директора ЗАТ «Київспецмон-

таж», Голови Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж». Посадову особу 
призначено на три роки. 

6) Обрано членом Наглядової ради Ремез Галину Іванівну (паспорт се-
рія СН №356059 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
07.12.1996 р.). Володіє часткою 1% у статутному капіталі емітента. Займа-
ла посади: начальника кошторисно-договірного відділу, реєстратора 
ЗАТ «Київспецмонтаж», корпоративного секретаря ПрАТ «Київспецмон-
таж». Посадову особу призначено на три роки.

7) Обрано членом Наглядової ради Макарнеко Галину Венаминівну 
(паспорт серія СН №808737 виданий Ватутінським РУ ГУ МВ МВС України 
вм. Києві 23.04.1998 р.). Володіє часткою 0,75% у статутному капіталі емі-
тента. Займала посади: бухгалтер ПрАТ «Київспецмонтаж. Посадову особу 
призначено на три роки.

8) Обрано ревізора товариства Кушнір Марію Михайлівну (паспорт се-
рія СО №435054 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
15.08.2000 р.). Володіє часткою 0,5% у статутному капіталі емітента. За-
ймала посади начальника планово-економічного відділу, заступника на-
чальника планово-економічного відділу. 

Посадову особу призначено на три роки.
Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж» від 

25.04.2016 року, протокол засідання Наглядової ради №1/3, та, відповідно 
до умов трудового контракту і Статуту Товариства: 

9) Звільнено з посади Директора ПрАТ «Київспецмонтаж» Грозного 
Юрія Володимировича (паспорт, серія НС №586261, виданий Уманським 
МВ УМВС України в Черкаській області 15.01.1999 р.). Акціями емітента не 
володіє. Перебував на посаді три роки.

10) Призначено на посаду Директора ПрАТ «Київспецмонтаж» Грозного 
Юрія Володимировича (паспорт серія НС №586261 виданий Уманським 
МВ УМВС України в Черкаській області 15.01.1999 р.). Акціями емітента не 
володіє. Займав посади начальника кошторисно-договірного відділу, ди-
ректора ПрАТ «Київспецмонтаж». Посадову особу призначено на три 
роки.

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

титься у повідомленнів, та визнає, що несе відповідальність згідно з зако-
нодавством.

Голова Наглядової ради  В.І. Дзерик

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСПЕЦМОНТАЖ»

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ».

2. Код за ЄДРПОУ: 30968855.
3. Місцезнаходження: 01042, м. Київ, б-р Дружби народів, 9.
4. Міжміський код, телефон та факс: (068) 808-66-14.
5. Електронна поштова адреса: ukrfin_anna@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: energomashinvest.prat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ» 
(далі  — Товариство) повідомляє, що 26.04.2016 р. від ПАТ «НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» був отриманий реєстр власників іменних 
цінних паперів Товариства, відповідно до якого стало відомо, що:

- пакет власника голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 
00218271, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 229) зменшився 
з 24,999968% до 0%;

- пакет власника голосуючих акцій ВЕРРІДАНА РЕСОРСИЗ ЛТД. (реє-
страційний номером 152,093, 7 Нью Роуд, Беліз Сіті, Беліз, Центральна 
Америка) збільшився із 50,000012% до 74,999981%.

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

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

Директор Довгополий Євген Григорович.  26.04.2016 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ»



№82, 28 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

59

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХАРКІВТУРИСТ»

(код за ЄДРПОУ- 02648484, місцезнаходження: 61082, місто Харків, 
проспект Московський, буд. 144, тел: (057) 392-10-06, факс (057) 

716-17-47, e-mail — kharkiv@ukrproftur.ua,
власна web-сторінка — www.kharkivturist.nr-avers.com.ua)

Повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме:
25 квітня 2016 року рішенням річних Загальних зборів товариства 

(№ Р-21-10 від 25.04.2016 р.) припинено повноваження посадової осо-
би — члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Укр-
профтур» (код за ЄДРПОУ 02605473, свідоцтво: серія А01 номер 400145 
видане Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією, 
07.06.2002) в зв’язку з переобранням. Посадова особа володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 99,13931%. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Перебувало на посаді з 17.04.2014 р. 

25 квітня 2016 року рішенням річних Загальних зборів товариства 
(№ Р-21-11 від 25.04.2016 р.) обрано посадову особу — члена Наглядової 
ради Стрiльця Сергія Миколайовича (паспорт: серія МЮ номер 317430, 
виданий Рівненським МВ УДМС України в Рiвненськiй області, 02.02.2013) 
терміном на 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом 
останніх п’яти років обіймав посади: Голова правління ПрАТ «Рiвнетурист», 
Голова правління ПрАТ «Укрпрофтур».

25 квітня 2016 року рішенням річних Загальних зборів товариства 
(№ Р-21-11 від 25.04.2016 р.) обрано посадову особу — члена Наглядової 
ради Волкова Сергія Геннадійовича (паспорт: серія МК номер 496003, ви-
даний ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 
05.05.1997) терміном на 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Протягом останніх п’яти років обіймав посади: заступник голови 
Об’єднання профспілок Харківської області.

25 квітня 2016 року рішенням річних Загальних зборів товариства  
(№ Р-21-11 від 25.04.2016 р.) обрано посадову особу — члена Наглядової 
ради Кригіна Миколу Івановича (паспорт: серія МК номер 658135, виданий 
Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 09.10.1997) тер-
міном на 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 
п’яти років обіймав посади: Голова Харківської обласної організації проф-
спілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.

25 квітня 2016 року рішенням річних Загальних зборів товариства 
(№ Р-21-11 від 25.04.2016 р.) обрано посадову особу — члена Наглядової 
ради Сiкана Павла Степановича (паспорт: серія СО номер 769390, вида-
ний Дніпровським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 08.11.2001) терміном на 
1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти 
років обіймав посади: керівник управління корпоративних прав ФПУ.

25 квітня 2016 року рішенням річних Загальних зборів товариства 
(№ Р-21-11 від 25.04.2016 р.) обрано посадову особу — члена Наглядової 
ради Головенця Василя Сергійовича (паспорт: серія АС номер 341290, ви-
даний Луцьким МУ УМВС України у Волинській області, 17.11.1997) терміном 
на 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти 
років обіймав посади: заступник Голови правління ПрАТ «Укрпрофтур».

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

Голова правління Моргун Володимир Олександрович, 26 квітня 2016 року

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПАТ «ХАРКІВСЬКИй 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИй ЗАВОД» за 2015 рік

І. Основні відомості про емітента:
1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ХАРКІВСЬКИй ІНСТРУМЕНТАЛЬНИй ЗАВОД», код за ЄДРПОУ  – 
22627780, місцезнаходження - 61010, м. Харків, вул. Греківська, буд.77, 
міжміський код та телефон емітента: (057) 731-19-36

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 річ-
ну інформацію – hiz.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ «АФ «Стимул», код за ЄДРПОУ 39051995

5. Інформація про загальні збори: позачергові загальні збори акціоне-
рів проведені 16.01.2015. Пропозиції до переліку питань порядку денного 
подавав Голова зборів Галушка Д.С. Перелік питань порядку денного та 
результати їх розгляду: 1. Про затвердження регламенту позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «ХІЗ». 2. Про обрання Секретаря позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ПАТ «ХІЗ». 3. Про внесення змін до іпотеч-
ного договору, договорів застави, укладення нового договору поруки в 
зв`язку зі зміною суттєвих умов кредитування 4. Про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати 
прийняття цього рішення щодо внесення змін в істотні умови кредитування.  
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та встановлення їх гранич-
ної сукупної вартості, які можуть вчинятися протягом одного року з дати 
прийняття цього рішення, а саме: надання майнового та фінансового пору-
чительства. 6. Про зміну основних напрямків діяльності ПАТ «ХІЗ». По всім 
питанням рішення прийнято згідно запропонованим проектам рішень.

Чергові загальні збори акціонерів проведені 28.04.2015. Пропозиції 
до переліку питань порядку денного подавав Голова зборів Галушка Д.С. 
Перелік питань порядку денного та результати їх розгляду: 1. 1. Про об-
рання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту черго-
вих загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження звіту Правління про 
результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. 3. Про затвер-
дження звіту Наглядової ради про результати діяльності в 2014 році.  
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати 
діяльності в 2014 році. 5. Про затвердження річного звіту, річних результа-
тів діяльності та порядку розподілу прибутку. 6. Про затвердження осно-
вних напрямків діяльності та розвитку ПАТ «ХІЗ» та плану розподілу при-
бутку, який отримується в 2015 році. 7. Погодження внесених змін в 
Іпотечний договір, Договори застави, а також укладення нового Договору 
поруки. По всім питанням рішення прийнято згідно запропонованим про-
ектам рішень.

6. Інформація про дивіденди. Прийнято рішення дивіденди за 2014 рік 
не нараховувати та не виплачувати у зв’язку із збитковою діяльністю. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-
та ПАТ «ХАРКІВСЬКИй ІНСТРУМЕНТАЛЬНИй ЗАВОД» за звітний (по-
передній) період в тис.грн.: Усього активів – 36 319 (36 211); Основні 
засоби (за залишковою вартістю) – 25 210 (25 629); Довгострокові фінан-
сові інвестиції  – 0 (0); Запаси – 9 008 (9 325); Сумарна дебіторська за-
боргованість – 1 181 (357); Грошові кошти та їх еквіваленти – 193 (73); 
Власний капітал – 17 135 (17 912); Статутний капітал – 1 684 (1 684); Не-
розподілений прибуток – 15 451 (16 228); Довгострокові зобов’язання і за-
безпечення – 0 (0); Поточні зобов’язання і забезпечення – 19 184 (18 299); 
Чистий збиток на одну просту акцію (грн) – 1,16; Скоригований чистий зби-
ток на одну просту акцію (грн) – 1,16; Середньорічна кількість акцій (шт.)  – 
684 514 (684 514); Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звіт-
ного періоду – 0 (0) Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду – 0 (0).

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 

«МАКIїВСЬКИй ЗАВОД ШАХТНОї АВТОМАТИКИ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «МАКIїВСЬКИй 
ЗАВОД ШАХТНОї АВТОМАТИКИ», 00165675, 86115 Донецька об-
ласть д/н м. Макiївка вул.Кiпренського, 1, (0623) 22-72-75;2. Дата роз-
криття 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 http://mzsha.inf.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬ-
СIТКО СНАСТЬ», 00463027, 87501 
Донецька область Приморський 
Марiуполь Консервна, 23, 0629 33-12-06

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

27.04.2016

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

http://mss.ho.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 28 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

60

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
ПРОЕКТНО-БУДIВЕЛЬНА ФIРМА «РIКА»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою вiдповi-
дальнiстю проектно-будiвельна фiр ма 
«Рiка», 04855566.Чернівецька обл., 
58029, м. Чернiвцi, вул. Небесної 
сотнi ,14 А (372)-54-05-20,

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

27.04.2016

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

rika.org.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
«Юрек-Аудит», 22841651 о з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю Аудиторська 
фiрма «Юрек-Аудит», 22841651

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 50088 57596
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1206 1153
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 30233 41163
Сумарна дебіторська заборгованість 1133 1523
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 29
Власний капітал -9594 -8391
Статутний капітал 20 20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9724 -8521
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 9384 9838
Поточні зобов’язання і забезпечення 50298 56149
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

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА  

КОЛОНА — 125»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

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

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Пересувна механізована колона — 125», 01037471, вул. Київська, 1а, 
смт. Градизьк, Глобинський, Полт.обл., 39070, (05365) 3-41-78

2. Дата розкриття річної інфо у загальнодоступній інформ-ій базі даних 
Комісії: 27.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: pmk-125.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-

ра — фізичної особи — підприємця): Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Січень-Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори: 20.04.2015, чергові. Порядок денний: 
1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря зборів.  
3.Звіт правління про фінансово-господарську діяльність в 2014р. і осно-
вні напрямки діяльності Товариства на 2015р. 4.Звіт ревізійної комісії і 
затвердження висновків ревізійної комісії. 5.Звіт наглядової ради та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6.Затвердження річ-
них результатів фінансово-господарської діяльності, шляхи покриття 
збитків і вирішення питання про виплату дивідендів за 2014р. Усі питан-
ня порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.

6. Інф-ція про дивіденди: За 2014-2015р. рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 695 697
Основні засоби (за залишковою вартістю) 557 593
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 29 20
Сумарна дебіторська заборгованість 96 84
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 0
Власний капітал -779 -720
Статутний капітал 371 371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1150 -1091
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1474 1417
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,0398 -0,1146

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

-0,0398 -0,1146

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1482860 1482860

Цінні папери власних випусків не викупались.
Голова правління  Петренко І.В.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Українська гірничо-металургійна компанія — МИКОЛАїВ»
1.2. Код за ЄДРПОУ 05409128
1.3. Місцезнаходження 54037, м. Миколаїв, вул.Вокзальна, буд.5
1.4. Міжміський код, телефон та факс (512) 60-14-18 (512) 60-14-18
1.5. Електронна поштова адреса t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://nikolaev.ugmk.net
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
25.04.2016 року річними загальними зборами акціонерів (далі — Збо-

ри) Приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна 
компанія — МИКОЛАЇВ» (протокол № 1 від 25.04.2016 р.) прийнято рішен-
ня про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Приватного акці-
онерного товариства «Українська гірничо-металургійна компанія» 
(ЄДРПОУ: 25412086, місцезнаходження: Україна, 01013, Україна, м. Київ, 
вул. Баренбойма, 1) за рішенням Зборів. Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента у розмірі 98,136%, що складає 1 209 428 штук простих 
іменних акції (302 357,00грн.). Посадова особа обіймала дану посаду з 
25.04.2014 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Гусака Євгена 
Валентиновича за рішенням Зборів. Посадова особа на розкриття пас-
портних даних згоди не давала. Часткою у статутному капіталі емітента 
не володіє. Посадова особа обіймала дану посаду з 25.04.2014р.; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Будника Сергія 
Олександровича за рішенням Зборів. Посадова особа на розкриття пас-
портних даних згоди не давала. Часткою у статутному капіталі емітента 
не володіє. Посадова особа обіймала дану посаду з 25.04.2014р.; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена наглядової ради Ключника Віталія Анатолі-
йовича за рішенням Зборів. Посадова особа на розкриття паспортних да-
них згоди не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; 
особу призначено на 3 (три) роки згідно Статуту; до призначення займав 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІйНА КОМПАНІЯ — МИКОЛАїВ»
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посади: заступник генерального директора з розвитку продажів 
АТ  «УГМК», заступник генерального директора з комерції АТ «УГМК». Не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена наглядової ради Гусака Євгена Валентино-
вича за рішенням Зборів. Посадова особа на розкриття паспортних даних 
згоди не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Осо-
бу призначено на 3 (три) роки згідно Статуту; до призначення займав по-
сади: член Наглядової ради АТ «УГМК-МИКОЛАЇВ», перший заступник 
Генерального директора АТ «УГМК», заступник Генерального директора 
ЗАТ «Асоціація Аква»; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має.

- обрано на посаду члена наглядової ради Музику Тетяну Володими-
рівну за рішенням Зборів. Посадова особа на розкриття паспортних даних 

згоди не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; осо-
бу призначено на 3 (три) роки згідно Статуту; до призначення займала 
посади: начальник департаменту з корпоративного управління та комуні-
кацій АТ «УГМК», начальник відділу з корпоративного управління 
АТ  «УГМК». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

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

Директор  Пузанов А. В.
підпис, м. п.

25.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕПР»
Річна інформація емітента цінних паперів 

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

Публічне акціонерне товари-
ство «ВЕПР», 03118216, 
вул.Київська, 64, м.Кременчук, 
Полтавська, Україна, 39631, 
тел. (05366) 5-19-11

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.vepr.pat.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Січень-
Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 28.04.2015 року. Кво-
рум зборів: 90,73% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь 
Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження 
регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ «ВЕПР» 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПАТ  «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ  «ВЕПР» за 2014 рік. 
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження роз-
міру дивідендів за 2014 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ВЕПР».
10.Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВЕПР».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: поза-
чергові 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 акціонерів 
ПАТ «ВЕПР» затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ «ВЕПР»: до-
повідь по третьому питанню — до 15 хвилин; інші доповіді — до 10 хви-
лин; інформація — до 5 хвилин; виступи в обговоренні — до 5 хвилин; 
довідки — до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування 
проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна 
акція — один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити 
за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. 
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів — Козлову Вікторію Олек-
сандрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів — Солов'я Олексан-
дра Олександровича.
3.Звіт Директора ПАТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВЕПР» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити. 
5.Звіт Наглядової ради ПАТ «ВЕПР» за 2014 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.
6.2. Баланс станом на 31.12.2014 року затвердити.

7.1. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2014 році направити на ремонт приміщень та на 
розробку нової техніки. 
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.
9.Повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ВЕПР» припинити.
По всім питання порядку денного з першого по дев'яте включно Голосува-
ли: «за» — 1 182 719 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; «утрима-
лись»  — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів 
акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, 
що визнані недійсними немає.
10.Обрати Наглядову раду ПАТ «ВЕПР» строком на 3 роки (до проведен-
ня чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Пилипенко Андрій Володимирович;
Коваль Віктор Петрович;
Соловей Олександр Олександрович.
По десятому питанню порядку денного голосували: 

ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих за 
кандидатів

Пилипенко Андрій Володимирович 1 182 719
Коваль Віктор Петрович 1 182 719

Соловей Олександр Олександрович 1 182 719

Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
11.1. Умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
ПАТ «ВЕПР» затвердити.
11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами На-
глядової ради, Директора ПАТ «ВЕПР» — Пилипенко Володимира Івановича.
По одинадцятому питанню порядку голосували: «за» — 1 182 719 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 за-
гальної кількості голосів 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 та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

звітний попередній
Усього активів 1761 1613
Основні засоби (за залишковою вартістю) 527 531
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 674 656
Сумарна дебіторська заборгованість 540 412
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 7
Власний капітал 478 495
Статутний капітал 422 422
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 38 55
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 580 224
Поточні зобов’язання і забезпечення 703 894
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0036 0,013
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,0036 0,013

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1687600 1687600
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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 28 квітня 2016 р. 
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ПРИВАТНЕ ЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ 

“ЗАПОРIЖТУРИСТ”
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 Запорiзьке обласне 
акцiонерне товариство по туризму 
та екскурсiях "Запорiжтурист"

2. Код за ЄДРПОУ 02647444
3. Місцезнаходження 69017, м. Запорiжжя, о. Хортиця, 

ДСП
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 286-53-62 (061) 286-53-64
5. Електронна поштова адреса zaptourist@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

zpturist.zp.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа Член Наглядової ради Приватне акцiонерне товариство 

«Укрпрофтур» (код за ЄДРПОУ 02605473) припинено повноваження 
25.04.2016 р. у зв'язку з переобранням членiв Наглядової ради; володiє 
277664 акцiями, що складає 99,8982% статутного капiталу емiтента; розмiр 
пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в 
грошовому вираженнi становить 13883200,00 грн.; на посадi особа перебу-
вала з 16.04.2014р.; iнформацiя щодо непогашених судимостей не наводить-
ся оскiльки особа, якої припинено повноваження є юридичною. Орган, що 
прийняв рiшення про припинення повноважень — Загальнi збори акцiонерiв, 
причина прийняття цього рiшення: Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв; 
пiдстави: Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв № Р-33-10 вiд 25.04.2016р.

Посадова особа Член Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(Паспорт: серiя МЮ номер 317430, виданий Рiвненським МВУДМС України 
в Рiвненськiй областi 02.02.2013р.) обрана на посаду 25.04.2016 р.; акцiями 
товариства не володiє; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: Голова Правлiння ПрАТ «УКРПРОФТУР»; непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 1рiк. 
Орган, що прийняв рiшення про обрання — Загальнi збори акцiонерiв, при-
чина прийняття цього рiшення: Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; 
пiдстави: Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв № Р-33-11 вiд 25.04.2016 р..

Посадова особа Член Наглядової ради Сєдов Валерiй Миколайович 
(паспорт: серiя СА номер 931477, виданий Ленiнський РВ УМВС України в 
Запорiзькiй обл. 09.03.1999р.) обрана на посаду 25.04.2016 р.; акцiями то-

вариства не володiє; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: Голова Запорiзького обкому ПМГУ; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 1рiк. 
Орган, що прийняв рiшення про обрання — Загальнi збори акцiонерiв, при-
чина прийняття цього рiшення: Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; 
пiдстави: Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв № Р-33-11 вiд 25.04.2016 р..

Посадова особа Член Наглядової ради Бойко Олена Iванiвна (паспорт: 
серiя СА номер 156958, виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в 
Запорiзькiй обл. 21.03.1996р.) обрана на посаду 25.04.2016 р.; акцiями то-
вариства не володiє; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: Голова Запорiзького обкому профспiлки працiвникiв культури Украї-
ни; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: 1рiк. Орган, що прийняв рiшення про обран-
ня — Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Згiдно 
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; пiдстави: Рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв № Р-33-11 вiд 25.04.2016 р.

Посадова особа Член Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 08.11.2001р.) обрана на посаду 25.04.2016 р.; акцiями товариства 
не володiє; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 
керiвник Управлiння корпоративних прав ФПУ; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. 
Орган, що прийняв рiшення про обрання — Загальнi збори акцiонерiв, при-
чина прийняття цього рiшення: Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; 
пiдстави: Рiшення Загальних зборiвакцiонерiв № Р-33-11 вiд 25.04.2016 р.

Посадова особа Член Наглядової ради Головенець Василь Сергiйович 
(паспорт: серiя АС номер 341290, виданий Луцькиv МУ УМВС України у 
Волинськiй областi 17/11/1997р.) обрана на посаду 25.04.2016 р.; акцiями 
товариства не володiє; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: заступник Голови Правлiння ПрАТ «УКРПРОФТУР»; непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано 
особу: 1рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання — Загальнi збори 
акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Згiдно Рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв; пiдстави: Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв № Р-33-11 
вiд 25.04.2016 р.

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 Бiлоблоцький Вiктор Микола-
йович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.04.2016

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ІНФУЗІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31287944
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, Московський проспект, 21-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)4909375/76/77 (044)4649266
5. Електронна поштова адреса: info@infuzia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.infuzia.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Посадова особа Директор Вiнницької фiлiї ЗАТ «Iнфузiя» Хробатенко 
Вiталiй Петрович призначений з 25.04.2016 р. у порядку сумiщення посад 
на термiн — до 10.04.2019 р. Не володiє часткою в статутному фондi 
емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

ЗАТ «IНФУЗIЯ», Директор з виробництва Департаменту з виробництва 
iнфузiйних розчинiв. Рiшення про призначення прийнято без скликання за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства, на пiдставi Наказу № 0422/к1 вiд 
22.04.2016 р.

Посадова особа Технiчний директор Очеретнюк Василь Артемович пе-
ребував на посадi з 11.04.2016 р. Не володiє часткою в статутному фондi 
емiтента. Рiшення про припинення повноважень прийнято без скликання 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на пiдставi заяви про переведення 
на iншу посаду вiд 20.04.2016 р. та Наказу № 0422/к2 вiд 22.04.2016 р. Нову 
особу на посаду Технiчного директора ЗАТ «Iнфузiя» на момент подання 
вiдомостi не призначено.

Посадові особи згоду на оприлюднення паспортних даних не надали. 
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Президент Лимар Володимир Iванович, 25.04.2016р.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУДНОПІДйОМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 13681898
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул.Борисоглiбська, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 428-87-53, 428-87-53
5. Електронна поштова адреса: sudo@ua.fm
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: sudnopidyom.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

ІІ. Текст Повідомлення:
Згiдно Наказу вiд 26.04.2016р. №4/к звiльнено за власним бажанням 

(ст.38 КЗпП України) з посади Головного бухгалтера Герасименко Ірина 
Емілівна. Перебувала на посадi з 01.03.2003р. 0,00% в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. На дату 
подання особливої iнформацiї головного бухгалтера ПрАТ «Суднопідйом» 
не призначено.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Виконавчий Директор Коломiєць Геннадiй Володимиро-
вич, 26.04.2016р.
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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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДНIПРЯНКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 01565276
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Першотравнева, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 

від 25.04.2016 р. вирішили відкликати з посади Голову наглядової ради 
Костельмана Володимира Михайловича (паспорт серії АН № 085677, ви-
даний Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 
20.01.2003 р). Особа володіє 1 (однією) простою іменною акцією, що стано-
вить 0% статутного капіталу емітента. Особа не має непогашеної (незня-
тої) судимості. Особа перебувала на посаді з 23.12.2010 р.

Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
від 25.04.2016 р. вирішили відкликати з посади Члена Наглядової ради — 
Гнатенка Юрія Петровича (паспорт серії АЕ № 796836, виданий Жовтне-
вим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 р.). Осо-
ба не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) 
судимості. Особа перебувала на посаді з 23.12.2010 р.

Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
від 25.04.2016 р. вирішили відкликати з посади Члена Наглядової ради — 
Кострому Вікторію Василівну (паспорт серії ТТ № 102113, виданий Печер-
ським РУ ГУ МВС України в місті Києві 09.02.2012 р.). Особа не володіє 
акціями емітента. . Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа 
перебувала на посаді з 23.12.2010 р.

Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
від 25.04.2016 р. вирішили відкликати з посади Голову наглядової ради 
Костельмана Володимира Михайловича (паспорт серії АН № 085677, ви-
даний Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 
20.01.2003 р). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогаше-
ної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 23.12.2010 р.

Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
від 25.04.2016 р. вирішили відкликати з посади Члена Наглядової ради 
Каткову Наталію Олександрівну (паспорт серії АЕ № 394154, виданий Жов-
тневим РВ ДМУ УМВС у Дніпропетровській області 15.08.1996 р). Особа не 
володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. 
Особа перебувала на посаді з 23.12.2010 р.

Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
від 25.04.2016 р. вирішили обрати Головою Наглядової ради Товариства з 
26.04.2016 року — Костельмана Володимира Михайловича (паспорт серії 
АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській 
області 20.01.2003 р.), Безстроково, до переобрання Загальними зборами 
акціонекрів. Особа володіє 1 (однією) простою іменною акцією, що стано-
вить 0% статутного капіталу емітента. Особа не має непогашеної (незня-
тої) судимості. Iншi посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: 
Голова Наглядової ради ПАТ «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Голова Наглядової 
ради ПАТ «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; 
Голова Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Голова Наглядової ради 
ПАТ «БЕНЕФIТ»; Член Наглядової ради ПАТ «АВАНСАР»; Голова Наглядо-
вої ради ПРАТ «ФОРА РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПРАТ «ЕКСПАНСIЯ 
РIТЕЙЛ», Голова Наглядової ради ПРАТ «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Голова На-
глядової ради ПРАТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПРАТ «ГУД 
ФУД ПЛЮС», Голова Наглядової ради ПРАТ «ПРОДМАГТОРГ»; Голова На-

глядової ради ПРАТ «УВК УКРАЇНА»; Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Генеральний директор 
ПРАТ «ФОЗЗI ГРУП», Голова Спостережної ради ПАТ «БАНК ВОСТОК», 
Генеральний директор АТ «ФОЗЗІ ГРУП»

Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
від 25.04.2016 р. вирішили обрати членом Наглядової ради — Гнатенка 
Юрія Петровича (паспорт серії АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВДМУ 
УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 р.), Безстроково, до 
переобрання Загальними зборами акціонекрів.. Особа не володіє акціями 
емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Iншi посади, що 
займає особа протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради 
ПАТ «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Секретар Наглядової ради ПАТ «ФОЗЗI ГРУП»; 
Секретар Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Секретар Наглядової 
ради ПАТ «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Секретар Наглядової ради ПАТ «БЕНЕФIТ»; 
Секретар Наглядової ради ПАТ «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради 
ПРАТ «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядової ради ПРАТ «ФОРА РIТЕЙЛ»; Член 
Наглядової ради ПРАТ «ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради 
ПРАТ «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРАТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; 
Член Наглядової ради ПРАТ «УВК УКРАЇНА»; Член Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Заступник 
Генерального директора ПРАТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради 
ПАТ «СУМИРИБГОСП»; Член Наглядової ради ПРАТ «ГУД ФУД ПЛЮС»; 
Член Наглядової ради ПРАТ «ПРОДМАГТОРГ»; Член Спостережної ради 
ПАТ «БАНК ВОСТОК», заступник генерального директора АТ «Фоззі Рі-
тейл». 

Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
від 25.04.2016 р. вирішили обрати членом Наглядової ради — Кострому 
Вікторію Василівну (паспорт серії ТТ № 102113, виданий Печерським РУ ГУ 
МВС України в місті Києві 09.02.2012 р.). Безстроково, до переобрання За-
гальними зборами акціонекрів.. Особа не володіє акціями емітента. Особа 
не має непогашеної (незнятої) судимості. Iншi посади, що займає особа 
протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ «ХОЛДИНГ 
IНВЕСТ»; Член Наглядової ради ПАТ «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядової 
ради ПАТ «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ», Член Наглядової ради ПРАТ «ФОЗЗI ГРУП»; 
Член Наглядової ради ПРАТ «ФОРА РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради 
ПРАТ «ФОЗЗІ РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРАТ «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; 
Член Наглядової ради ПРАТ «УВК УКРАЇНА» , Член Наглядової ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРЯНКА»; Фiнансовий 
директор ПРАТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради ПРАТ «ГУД ФУД 
ПЛЮС»; Член Наглядової ради ПРАТ « ПРОДМАГТОРГ», фінансовий ди-
ректор АТ «Фоззі Рітейл» 

Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
від 25.04.2016 р. вирішили обрати членом Наглядової ради — Фільченкова 
Дмитра Валерійовича (паспорт серія СО № 016868 виданий Харківським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві, 25.02.1999 р.). Безстроково, до переобрання 
Загальними зборами акціонекрів.. Особа не володіє акціями емітента. Осо-
ба не має непогашеної (незнятої) судимості. Iншi посади, що займає особа 
протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ «БЕНЕФIТ»; Член 
Наглядової ради ПРАТ «ФОРА РIТЕЙЛ», виконавчий директор адміністра-
ції ТОВ «ФОРА», виконавчий директор ПрАТ «ФОРА РІТЕЙЛ»

Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 
від 25.04.2016 р. вирішили обрати членом Наглядової ради — Кудряшова 
Дмитра Сергійовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них). Безстроково, до переобрання Загальними зборами акціонекрів.. Осо-
ба не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) суди-
мості. Iншi посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: 
юрисконсульт відділу по роботі з нерухомим майном юридичного департа-
менту ТОВ «ФОРА», юрисконсульт ПАТ «ДНІПРЯНКА».

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

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

2. Генеральний директор  Владович Василь Юрiйович
26.04.2016

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРЯНКА»

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «СПРИЯННЯ», 24347487, Україна, Харків-
ська обл., 61002, м. Харкiв, вул. Чубаря, буд. 3/5, (057) 714-04-26.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «СПРИЯННЯ»
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СIРIУС», 30585501, Донецька обл. , 
Калінінський р-н, 83003, м. Донецьк,  
вул. Антiпова, 7А, т. 0623859609

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

http://sirius.uafin.net

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБIВ «ПОЛIССЯ», 22816570Чернігів-
ська , Новозаводський, 14014, м.Чернiгiв, 
вул. Енергетикiв, 1 0462 662378,

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

http://zgbi-poles.jimdo.com

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», 22890033 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма «Унiверсал-Аудит», 22890033

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

Чергові загальні збори відбулись 19.04.2016р
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення загальних 
зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління.
4.Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради.
5. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
7.Затвердження порядку покриття збитків за 2015 рік.
8. Внесення змін до статуту та внутрішніх поло-
жень Товариства.
9. Попереднє схвалення значного правочину.
10. Припинення повноважень лічильної комісії.

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 1675 2074
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1652 2018
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 1413 1793
Статутний капітал 804.0 804.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 609 989
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 262 281
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.) 80401000 80401000
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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУДНОПІДйОМ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Суднопiдйом», 13681898, 
04070, м.Київ, 
вул.Борисоглiбська, 14, 
(044) 428-87-53

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

sudnopidyom.com.ua

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНФУЗІЯ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів 

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

Закрите акцiонерне товариство 
«Iнфузiя», 31287944, 04073, 
м.Київ, Московський проспект, 21-А, 
(044)490-93-75

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

www.infuzia.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ 

«ПРОМIНЬ»
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 
«Промислова компанiя «Промiнь», 05744739, 03110 м. Київ Соломян-
ський р-н м. Київ вул. Механiзаторiв, б. 9-А, (044) 248-85-00

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 річ-
ну інформацію http://pkpromin.pat.ua/emitents/reports/year/2015
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРМЕДТЕХ», 01981402, 04073, м.Київ, пр.Московський, 21а, 
(044)490-74-53

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ — аудит», 20587317

5. Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 29.04.2015р., 
кворум зборів: 86,1335%. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1) Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства. 2) Про прий-
няття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства. 3) Про прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 4) Про прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 
2014 рiк. 5) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2014 рiк. 6) Про затвердження рiчного звiту Товари-
ства за 2014 рiк. 7) Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк. 
8) Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства. 9)  Про визна-
чення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 10) Про при-
пинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 11) 
Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12) Про затвердження 
умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства; про встановлення розмiру винагороди членам Наглядо-
вої ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) iз членами Наглядової ради Товариства. 
13) Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Това-
риства. 14) Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15) Про вне-
сення змiн та доповнень до Статуту та/або затвердження нової редакцiї 
Статуту Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Обрали 
робочі органи зборів. Затвердили порядок проведення зборів, Затвердили 
звiт Директора, звiт Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, 
рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 2014 рiк, Вирішили: 
розподiл прибутку не проводити у зв'язку з збитковiстю дiяльностi Товари-

ства за 2014 рiк, дивiденди не нараховувати, затвердити основнi напрямки 
дiяльностi на 2015 рiк. Припинити з 24.04.2015 року повноваження Нагля-
дової ради Товариства та Ревізійної комісії. Обрати до складу Наглядової 
ради Товариства: Гаркавцев М.В.; Пенська Н.В.; Крамаренко В.М., Ли-
мар  О. М.; Лимар В.I. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї: Сивак Л.I.; Гор-
лачева О.П.; Кiнаш В.М. Затвердити умови договорiв з Наглядовою Радою. 
Вирішили внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його в новiй редакцiї. По всім питанням порядку денного рішення 
прийнято згідно запропонованим проектам рішень.

6. Інформація про дивіденди: прийнято рішення дивiденди не нарахову-
вати.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1723 1467
Основні засоби (за залишковою вартістю) 668 11
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 575 148
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 2
Власний капітал 99 163
Статутний капітал 107 107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -602 -538
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1624 1304
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,0004 -0,1332

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

0,0004 -0,1332

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2131600 2131600
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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРМЕДТЕХ»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16301», 
03115330, 61001, м. Харкiв, вул. Ганни, 13, (057) 766-35-06

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: 03113530.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма «Спiка-Аудит», 23464570

5. Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 
29.04.2015р., кворум зборів: 60,26%. Рiшення про проведення загаль-
них зборiв акцiонерiв прийнято Наглядовою Радою Товариства. 
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Обрання 
лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 
2) Звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014р., визначення основних 
напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 3) Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками 
2014р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4) Звiт та 
висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про пiдсумки перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014р. та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5) Затвердження рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2014р. 6) Затвердження порядку по-
криття збиткiв та розмiру дивiдендiв Товариства за 2014р. Результати 
розгляду питань порядку денного: Обрали робочі органи зборів. За-
твердили: звiт Голови правління, звiт Наглядової ради, звiт та висно-
вки Ревiзiйної комісії, рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства за 
2014 рiк, основні напрями діяльності на 2015р. Прийняті рiшення за 
наслiдками розгляду звiтів. По всім питанням порядку денного рішен-
ня прийнято згідно запропонованим проектам рішень. 

6. Інформація про дивіденди: Вирішили Дивiденди за 2014р. 
акцiонерам не виплачувати.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 125 149
Основні засоби (за залишковою вартістю) 104 104
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 8 29
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 1
Власний капітал -5435 -5292
Статутний капітал 265 265
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-5700 -5557

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 642 526
Поточні зобов’язання і забезпечення 4918 4915
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-1,0809 -0,7786

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

-1,0809 -0,7786

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 132295 132295
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номі-
нальна 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
 «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16301»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАРИБГОСП»

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

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

Публічне акцiонерне товариство 
"Полтаварибгосп"; 00476748; 
39023, Полтавська, Глобин-
ський, с.Бугаївка, вул. 40 рокiв 
Перемоги, 2 а; (05365) 37444

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 інфор-
мацію

http://00476748.infosite.com.ua/

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міжнародний 
інститут аудиту", 21512649

5. Інформація про загальні збори 
Протягом звітного періоду проводились позачергові загальні збори — 
17.11.2015р.
Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропози-
цію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших 
пропозицій від акціонерів не надходило. Порядок денний: 1. Обрання лі-
чильної комісії загальних зборів акціонерів. (вирішили повноваження лі-
чильної комісії передати ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"; затвердити умови 
договору №3-2015 про надання послуг по інформаційному та організацій-
ному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених 
на 17.11.2015р.; склад лічильної комісії обрати з числа працівників ТОВ);  
2. Обрання Голови загальних зборах акціонерів (вирішили обрати головою 
загальних зборів акціонерів Товариства Чередка К.Є.); 3. Обрання Секрета-
ря загальних зборах акціонерів (вирішили обрати секретарем загальних 
зборів Товариства Лахна В.С.); 4. Приймання рішень з питань порядку про-
ведення загальних зборів акціонерів (вирішили затвердити регламент про-
ведення загальних зборів акціонерів); 5. Розгляд звіту виконавчого органу 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу  
Товариства (вирішили роботу Дирекції визнати задовільною та такою, що 
відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його 
установчих документів; затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2014 році); 6. Розгляд звіту Наглядо-
вої ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства (вирішили роботу Наглядової ради в 2014 році визнати 
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товари-
ства і положенням його установчих документів; затвердити звіт Наглядової 
ради за 2014 рік); 7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (вирішили роботу Ревізійної ко-
місії в 2014 році визнати задовільною; затвердити звіт і висновки Ревізійної 
комісії за 2014 рік); 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2014 рік (вирішили затвердити річні звіт та баланс Товариства за 2014 рік); 
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)  
Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів, затвердження розміру дивідендів Товариства (вирішили 
прийняти до відома збитки від фінансово-господарської діяльності за під-
сумками роботи в 2014 році в сумі 20 192 тис. грн.; розподіл прибутку  
за 2014 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю; відрахування до 
фонду виплати дивідендів не проводити, дивіденди не нараховувати і  
не сплачувати); 10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Това-
риства (вирішили встановити в кількості 2 (двох) членів); 11. Внесення  
змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції 
(вирішили внести та затвердити зміни до Статуту

шляхом викладення його в новій редакції; Генеральному директору Това-
риства делегувати право підпису та забезпечити в установленому законо-
давством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій ре-
дакції); 12. Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність 
органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Поло-
жень в новій редакції (вирішили затвердити Положення в новій редакції; 
встановити, що датою набуття їх чинності, є дата проведення державної 
реєстрації Статуту Товариства в новій редакції; право підпису Положень 
делегувати Генеральному директору Товариства); 13. Обрання голови та 
членів виконавчого органу Товариства (вирішили припинити повноважен-
ня діючих Генерального директора та членів Дирекції Товариства; вважати 
їх повноваження такими, що втрачають чинність з дати державної реє-
страції Статуту Товариства в новій редакції; обрати на посаду Директора 
Кисліченко С.А., повноваження якого вважати дійсними та легітимними з 
моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції);  
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства (вирішили припинити по-
вноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства, вважати 
їх повноваження такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рі-
шення; обрати з 17.11.2015р. членами Наглядової ради: Трухін О. М., Не-
мировська О.О.); 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або 
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової ради" (вирішили затвердити форми цивільно-правових до-
говорів; підписати цивільно-правові договори уповноважити Генерального 
директора Товариства; встановити виконання обов'язків обраними члена-
ми Наглядової ради на безоплатній основі); 16. Обрання Голови Наглядо-
вої ради Товариства" (вирішили обрати на посаду Голови Наглядової ради 
Трухіна О. М., повноваження якого вважати дійсними з моменту обрання 
загальними зборами акціонерів); 17. Обрання членів Ревізійної комісії Това-
риства (вирішили припинити повноваження діючих Голови та членів Реві-
зійної комісії; вважати їх повноваження такими, що втратили чинність з 
дати прийняття даного рішення; обрати з 17.11.2015р. членами Ревізійної 
комісії: Трухін М.О., Трухіна Н.В.); 18. Обрання Голови Ревізійної комісії То-
вариства (вирішили обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Трухіна 
М.О., повноваження якого вважати дійсними з моменту обрання).
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та по-

переднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не прийма-
лось

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 195106 18411
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12488 13464
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5864 1695
Сумарна дебіторська заборгованість 128102 294
Грошові кошти та їх еквіваленти 5637 9
Власний капітал 50734 (37773)
Статутний капітал 4943 4943
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 42848 (45659)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2500 2500
Поточні зобов'язання і забезпечення 141872 53684
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 4,48 (1,02)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

4,48 (1,02)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 19771376 19771376
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 

капіталу
- -

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

- -

Річна інформація 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
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента Приватне акціонерне товари-

ство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», код ЄДРПОУ 
16285602, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, буд. 33, т. (044) 490-27-44;2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
28 квітня 2016 року;3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію http://ingo.ua/ua/company/rozkrittya-
informaciyi-emitentom

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАїНА»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКА КРУЧА», 05267222, Україна Пол-
тавська обл. Пирятинський р-н 37052 с.Велика Круча , (053) 58- 68-323

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.velykakrucha.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «ГРАНТЬЕ» 
у виглядi ТОВ, 21026423

5. Інформація про загальні збори 
22.10.2015 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:1. Звiт директора про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2014 роцi. Затвердження 
рiчного звiту товариства i розподiлу прибутку за 2014 р., та напрямки ви-
користання прибутку в 2014 р. 2. Звiт Наглядової ради. 3. Звiт Ревiзiйної 
комiсiї. 4. Обрання членiв Наглядової ради.5. Затвердження Статуту 
Дочiрнього пiдприємства Велика Круча-Маркет» Вiдкритого акцiонерного 
товариства «Велика Круча» в новiй редакцiї.6. Рiзне.

Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. По всім 
питанням порядку денного прийняті позитивні рішення. Позачергові за-
гальні збори не скликались та не проводились.

6. Інформація про дивіденди. Дивiденди у звiтному роцi не нарахову-
вались та не сплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 16509 11431
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4227 4434
Довгострокові фінансові інвестиції 262 262
Запаси 1067 794
Сумарна дебіторська заборгованість 4589 3239
Грошові кошти та їх еквіваленти 1795 88
Власний капітал 15694 10263
Статутний капітал 489 489
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1052 71
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 586
Поточні зобов’язання і забезпечення 815 582
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,537 0,036
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1957807 1957807
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

Директор  Проскурня О.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКА РАйСІЛЬГОСПХІМІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05489230
3. Місцезнаходження: 08700, Київська область, м.Обухів, вул.Калiнi-

на, буд.57
4. Міжміський код, телефон та факс: (04572) 501-44
5. Електронна поштова адреса: rsh_obuhiv@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pat-orsh.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Обухівська Райсіль-
госпхімія» 25.04.2016р., у зв'язку з закiнченням терміну повноважень Прав-
ління, прийнято рішення подовжити термін дії повноважень членів Прав-
ління ПАТ «Обухівська Райсільгоспхімія» на наступний термін 5 (п’ять) 

років та залишити склад Правління товариства незмінним. Обрано на по-
саду: 1) Голова Правління: Кіянченко Ірина Іванівна; на посаді з 
25.05.2011  року; в статутному капiталi емiтента 0,00%; іншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правління 
ПАТ  «Обухівська Райсільгоспхімія»; 2) Член Правління: Горова Ганна Іва-
нівна; на посаді з 25.05.2011 року, в статутному капiталi емiтента 0,00%; 
іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член 
Правління ПАТ «Обухівська Райсільгоспхімія», головний бухгалтер 
ПАТ  «Обухiвська Райсiльгоспхiмiя»; 3) Член Правління: Загiрний Анатолiй 
Володимирович; на посаді з 27.04.2009 року; в статутному капiталi емітен-
та  — 0,063298%; іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Член Правління ПАТ «Обухівська Райсільгоспхімія. Посадові 
особи згоду на оприлюднення паспортних даних не надали. Непогашеної 
судимостi за корисливi або посадовi злочини не мають.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова Правління Кiянченко Iрина Iванiвна, 
26.04.2016р.

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 

"ПроКредит Банк"
2. Код за ЄДРПОУ 21677333
3. Місцезнаходження 03115 м. Київ 

проспект Перемоги, 107а
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590-10-00 (044) 590-10-01
5. Електронна поштова адреса info@procreditbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
У зв'язку з наближенням дати закiнчення термiну повноважень Голови 

Правлiння АТ «ПроКредит Банк» Пономаренка Вiктора Вiкторовича, 25 
квiтня 2016 року Наглядовою радою АТ «ПроКредит БАнк» було прийнято 
рiшення про продовження (переобрання) на 3 роки термiну його повнова-
жень на посадi Голови Правлiння.

Акцiями емiтента Пономаренко В.В. не володiє, будь-якi судимостi, в 
тому числi непогашенi, за корисливi та посадовi злочини у Пономаренка 
В.В. вiдсутнi. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

У зв'язку з наближенням дати закiнчення термiну повноважень Заступ-
ника Голови Правлiння АТ «ПроКредит Банк» Повшедного Олександра Пе-
тровича, 25 квiтня 2016 року Наглядовою радою АТ «ПроКредит БАнк» 
було прийнято рiшення про продовження (переобрання) на 3 роки термiну 
його повноважень на посадi Заступника Голови Правлiння.

Акцiями емiтента Повшедний О.П. не володiє, будь-якi судимостi, в тому 
числi непогашенi, за корисливi та посадовi злочини у Повшедного О.П. 
вiдсутнi. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

У зв'язку з наближенням дати закiнчення термiну повноважень члена 
Правлiння АТ «ПроКредит Банк» Смолiнського Валерiя Вiкторовича, 
25 квiтня 2016 року Наглядовою радою АТ «ПроКредит БАнк» було при-
йнято рiшення про продовження (переобрання) на 3 роки термiну його по-
вноважень на посадi Члена Правлiння АТ «ПроКредит Банк»

Акцiями емiтента член Правлiння не володiє, будь-якi судимостi, в тому 
числi непогашенi, за корисливi та посадовi злочини у члена Правлiння 
ради вiдсутнi. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

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

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

2. Найменування посади Пономаренко Вiктор Вiкторович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.26
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОКРЕДИТ БАНК” 
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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 «На-

ціональний депозитарій України»
2. Код за ЄДРПОУ: 30370711
3. Місцезнаходження: 04071 м. Київ, вулиця Нижній Вал, будинок 17/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 279-13-25, (044) 279-13-22
5. Електронна поштова адреса: o_lavrenko@csd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://csd.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-

онерного товариства «Національний депозитарій України» припинено по-
вноваження члена Наглядової ради/Голови Наглядової ради ПАТ «НДУ» 
Сульжика Романа Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посаді Голови Нагля-
дової ради: з 15.05.2015 (члена Наглядової ради — з 28.04.2015) до 
26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у пер-
сональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на 
підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ «НДУ».

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» припинено по-
вноваження члена Наглядової ради/Заступника Голови Наглядової ради 
ПАТ «НДУ» Арсенюка Олександра Вадимовича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на 
посаді Заступника Голови Наглядової ради: з 15.05.2015 (члена Наглядової 
ради — з 28.04.2015) до 26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить 
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення за-
гальних зборів прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та Статуту ПАТ «НДУ».

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» припинено по-
вноваження Члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Тарасенка Олексія Олек-
сандровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Акцiями 
ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Строк перебування на посаді Члена Наглядової ради: з 
28.04.2015 до 26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунту-
вання змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних збо-
рів прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статуту ПАТ «НДУ».

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» припинено по-
вноваження Члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку здійснює управління державною часткою у статутному ка-
піталі ПАТ «НДУ», розмір якої становить 25% (25% акцій ПАТ «НДУ»). Строк 
перебування на посаді Члена Наглядової ради: з 28.04.2015 до 26.04.2016. 
Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі За-
кону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» припинено по-
вноваження Члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Національного банку Укра-
їни. Національний банк України володіє часткою у статутному капіталі  
ПАТ «НДУ», розмір якої становить 25% (25% акцій ПАТ НДУ). Строк пере-
бування на посаді Члена Наглядової ради: з 28.04.2015 до 26.04.2016. Рі-
шення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі За-
кону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» припинено по-
вноваження Члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Корпоративного недержав-
ного фонду Національного банку України. Корпоративний недержавний 
фонд Національного банку України володіє часткою у статутному капіталі 
ПАТ «НДУ», розмір якої становить 10,9399% (10,9399% акцій ПАТ НДУ). 
Строк перебування на посаді Члена Наглядової ради: з 28.04.2015 до 
26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у пер-
сональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на 
підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ  «НДУ».

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» припинено по-
вноваження Члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадник банк України». Публічне акціонерне това-
риство «Державний ощадник банк України» володіє часткою у статутному 
капіталі ПАТ «НДУ», розмір якої становить 24,9903% (24,9903% акцій 
ПАТ НДУ). Строк перебування на посаді Члена Наглядової ради: з 28.04.2015 
до 26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято 
на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ «НДУ».

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» Арсенюка Олек-
сандра Вадимовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) об-
рано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення 
загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Протягом останнiх 
п'яти рокiв Арсенюк О.В. перебував також на посадах:

2005-2011 — Національний банк України, заступник директора департа-
менту монетарної політики — начальник управління аналізу та прогнозуван-
ня грошово-кредитного ринку;

2011-2015 — Національний банк України, заступник директора Гене-
рального департаменту грошово-кредитної політики;

2015-дотепер — Національний банк України, начальник управління опе-
ративного регулювання грошово-кредитного ринку Департаменту відкритих 
ринків.

Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які мають бути проведені не пізніше 
30.04.2017.

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» Зиму Олексан-
дра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) об-
рано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення 
загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Протягом останнiх 
п'яти рокiв Зима О.В. перебував також на посадах:

23.12.2003 — 24.10.2011рр. — начальник управління експертизи проек-
тів та договорів департаменту правового забезпечення відкритого акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України»;

24.10.2011-12.01.2015рр. — директор департаменту правового забезпе-
чення публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни»;

12.01.2015р. — дотепер — директор юридичного департаменту публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які мають бути проведені не пізніше 
30.04.2017.

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» Курінного Олега 
Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на 
посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогаше-
на судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загальних 
зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Протягом останнiх п'яти 
рокiв Курінний О.М. перебував також на посадах:

30.09.2006р-02.12.2014р — ТОВ «Драгон Девелопмент», Директор;
03.12.2014р-22.01.2015р — Національний банк України, директор Ди-

рекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного 
фонду;

22.01.2015-по теперішній час — Національний банк України, директор 
Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пен-
сійного фонду.

Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які мають бути проведені не пізніше 
30.04.2017.

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» Селехмана Ми-
колу Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) об-
рано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення 
загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Протягом останнiх 
п'яти рокiв Селехман М.М. перебував також на посадах:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИй ДЕПОЗИТАРІй УКРАїНИ»
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05/2011 — 05/2013, ПАТ «УкрСиббанк», начальник управління;
05/2013 — 07/2014, ПАТ «КБ «Фінансовий Партнер», заступник началь-

ника казначейства;
10/2014 — 05/2015, ПАТ «СМАРТБАНК», начальник відділу;
05/2015 — дотепер, Національний банк України, заступник директора 

департаменту — начальник управління.
Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які мають бути проведені не пізніше 
30.04.2017.

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» Сульжика Рома-
на Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано 
на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загаль-
них зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Протягом останнiх 
п'яти рокiв Сульжик Р.М. перебував також на посадах:

2008-2011 — Голова торгівлі процентовімі інструментами, Deutsche 
Bank, Москва;

2012-2015 — Голова ринку деривативів, Московська Біржа, Москва.
Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних 

зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які мають бути проведені не пізніше 
30.04.2017.

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» Тарасенка Олек-
сія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) об-
рано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення 
загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Протягом останнiх 
п'яти рокiв Тарасенко О.О. перебував також на посадах:

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, директор депар-
таменту (2010-2011 роки);

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, член комісії 
(2012 — 2015).

Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних 
зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які мають бути проведені не пізніше 
30.04.2017.

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» Ткаченка Олега 
Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на 
посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогаше-
на судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загальних 
зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Протягом останнiх п'яти 
рокiв Ткаченко О.В. перебуває також на посаді: Голова Правління ПАТ «Укра-
їнська біржа».

Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «НДУ», які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017.

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України» припинено по-
вноваження Голови Правління ПАТ «НДУ» Журова Геннадiя Миколайовича 
(паспорт НС 483913, виданий 25.06.1998 Приднiпровським РВ УМВС Украї-
ни в Черкаськiй областi) з 01.06.2016. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк пере-
бування на посаді Голови Правління: з 24.04.2014 до 01.06.2016. Рішення 
загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціо-
нерного товариства «Національний депозитарій України» Миндаугаса Бакаса 
(Mindaugas Bakas) (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано 
на посаду Голови Правління з 01.06.2016 за умови отримання дозволу на за-
стосування праці іноземців. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Інформація щодо 
наявності/відсутності непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочи-
ни вiдсутня. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на під-
ставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

Інформація щодо інших посад, які обіймав Миндаугас Бакас (Mindaugas 
Bakas) протягом останніх п'яти років, відсутня. Рішення загальних зборів не 
містить строку, на який призначено Голову Правління.

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

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

Голова Правління  Журов Г.М.
27.04.2016

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 «БIЛОЦЕРКIВСЬКИй АВТОБУСНИй ПАРК», 05538721, 09100 Київ-
ська область д/н м. Бiла Церква вул. Сухоярська, 18, 0456365412

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.bc-avtopark.org.ua

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

Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Блискор Гарант», 16463676

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 29.04.2015 ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться 
на голосування): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з 
питань порядку проведення загальних зборiв. 

3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово — гос-
подарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та його затвердження.

4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу 
Товариства за 2015 рiк та його затвердження. 5. Звiт Наглядової ради То-
вариства про дiяльнiсть у 2015 роцi та його затвердження. 6. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної 
комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 7. Затвердження рiчного 
звiту Товариства. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням 
вимог, передбачених чинним законодавством. 9. Про попереднє схвален-
ня значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, та надання вiдповiдних 
повноважень. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвер-
дженого рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до 
порядку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку ден-
ного: По всiм питанням порядку денного рiшення прийнятi «за» — ОДНО-

ГОЛОСНО. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не про-
водились

6. Інформація про дивіденди Рiшення загальних зборiв — Розподiл при-
бутку звiтного перiоду не проводити, збитки звiтного перiоду покрити у 
вiдповiдностi до вимог чинного законодаства

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

ємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  33735  35447
Основні засоби (за залишковою вартістю)  31044  30758
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  125  119
Сумарна дебіторська заборгованість  2499  3444
Грошові кошти та їх еквіваленти  56  538
Власний капітал  25726  26690
Статутний капітал  9534  9534
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  16192  17156
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  1  2826
Поточні зобов’язання і забеспечення  8008  5931
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.01463180  -0.03474390

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

 -0.01463180  -0.03474390

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  38136192  38136192
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Директор ____________ Акопджанян Роман Драстаматович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «БIЛОЦЕРКIВСЬКИй АВТОБУСНИй ПАРК»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 28 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

70

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 
"Новоселiвський гiрничо-
збагачувальний комбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 30773938
3. Місцезнаходження 63209 Харкiвська область, Нововодо-

лазький район, село Новоселiвка 
вулиця Пiщана, будинок № 2

4. Міжміський код, телефон 
та факс

05740-42502 05740-42502

5. Електронна поштова 
адреса

yuriy.zavada@sibelco.com

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

http://ngok.com.ua/extrainfo20160427.
html

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

II. Текст повідомлення
22.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв приватного 

акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний 
комбiнат» (протокол № 1 вiд 22.04.2016 року) прийнято наступне 
рiшення: «Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 22.04.2016 
року повноваження ревiзора приватного акцiонерного товариства 
«Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» Вудхауза Тiмотi 
Джона у зв’язку iз закiнченням строку, на який його обрано на цю по-
саду.»

Особа не володiє акцiями емiтента.
Особа перебувала на посадi ревiзора емiтента з 18.04.2015 року по 

22.04.2016 року.

Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
22.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв приватного 

акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний 
комбiнат» (протокол № 1 вiд 22.04.2016 року) прийнято наступне 
рiшення: «Обрати Вудхауза Тiмотi Джона ревiзором приватного 
акцiонерного товариства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний 
комбiнат» на строк з 23.04.2016 року i до дня (включно) проведення 
наступних рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товари-
ства «Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат».

Особа не володiє акцiями емiтента.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
- бухгалтер представництва «ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед» з квiтня 

2010 року по грудень 2011 року,
- бухгалтер представництва «Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА» з 

сiчня 2012 року по липень 2013 року,
- фiнансовий директор представництва «Сiбелко Юкрейнiан 

Трейдiнг СА» з серпня 2013 року по квiтень 2016 року,
- ревiзор приватного акцiонерного товариства «Новоселiвський 

гiрничо-збагачувальний комбiнат» з 01.05.2012 року по 
22.04.2016  року.

Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

Особа не надала згоди на розкриття своїх 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 Оседця Микола 

Володимирович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.27
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“НОВОСЕЛIВСЬКИй ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИй КОМБIНАТ”

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 
ТО ВА РИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИй ДЕПОЗИТАРІй 
УКРАїНИ»

2. Код за ЄДРПОУ: 30370711
3. Місцезнаходження: 04071 м. Київ, вулиця Нижній Вал, будинок 17/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 279-13-25, (044) 279-13-22
5. Електронна поштова адреса: o_lavrenko@csd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://csd.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
27.04.2016 Рiшенням Наглядової ради Публічного акціонерного товари-

ства «Національний депозитарій України» Сульжика Романа Миколайовича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови 
Наглядової ради. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення Наглядової ради не міс-
тить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення 
Наглядової ради прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні това-
риства», Статуту ПАТ «НДУ» та Положення про Наглядову раду ПАТ «НДУ». 
Протягом останнiх п'яти рокiв Сульжик Р.М. перебував також на посадах:

2008-2011 — Голова торгівлі процентовімі інструментами, Deutsche 
Bank, Москва;

2012-2015 — Голова ринку деривативів, Московська Біржа, Москва.
Голова, Заступник Голови та Члени Наглядової ради обрані (призначе-

ні) на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які 
мають бути проведені не пізніше 30.04.2017.

27.04.2016 Рiшенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України» Арсенюка Олександра Вадимовича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) призначено на посаду Заступника 
Голови Наглядової ради. Акцiями ПАТ «НДУ» не володiє. Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення Наглядової ради не містить 
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення Наглядо-
вої ради прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Ста-
туту ПАТ «НДУ» та Положення про Наглядову раду ПАТ «НДУ». Протягом 
останнiх п'яти рокiв Арсенюк О.В. перебував також на посадах:

2005-2011 — Національний банк України, заступник директора департа-
менту монетарної політики — начальник управління аналізу та прогнозу-
вання грошово-кредитного ринку;

2011-2015 — Національний банк України, заступник директора Гене-
рального департаменту грошово-кредитної політики;

2015-дотепер — Національний банк України, начальник управління оператив-
ного регулювання грошово-кредитного ринку Департаменту відкритих ринків.

Голова, Заступник Голови та Члени Наглядової ради обрані (призначе-
ні) на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які 
мають бути проведені не пізніше 30.04.2017.

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

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

Голова Правління  Журов Г.М.
27.04.2016

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
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента Приватне акціонерне товари-

ство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна Життя», код ЄДРПОУ 
35333145, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, буд. 33, т. (044) 490-27-44;2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
28 квітня 2016 року;3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію http://ingo.ua/ua/ingo-life/rozkrittya-
informaciyi-emitentom

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАїНА ЖИТТЯ»
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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 акціонерне товари-
ство "Українська міжбанківська 
валютна біржа" 

2. Код за ЄДРПОУ 22877057
3. Місцезнаходження 04070 м. Київ вул. Межигірська, 

буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 461-54-30 (044) 461-54-28
5. Електронна поштова адреса uice@uice.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.uicegroup.com/

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

II. Текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціо-

нерів від 25.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі за-
яви від кандидата на переобрання. Книш Ігор Володимирович (на розкрит-
тя паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду Голова Ревізійної 
комісії ПрАТ «УМВБ». Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ»; Житомирське управ-
ління АТ «Ощадбанк», начальник філії. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: не є акціонером.

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціо-
нерів від 25.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі по-
даної заяви кандидата на переобрання. Черватюк Василь Михайлович ( на 

розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду Член Реві-
зійної комісії. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ»; ПАТ СК «Українська стра-
хова група», директор Другого Управління продаж м.Київ. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціо-
нерів від 25.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі по-
даної заяви від кандидата на переобрання. Квіренко Володимир Олексійо-
вич (на розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду 
Член Ревізійної комісії. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ»; ТОВ «Океан», комер-
ційний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є 
акціонером.

Рішення про обрання прийнято на Засіданні Біржової ради ПрАТ «УМВБ» 
від 25.04.2016 р. Переобрання посадової особи виконано на підставі рі-
шення Біржової ради ПрАТ «УМВБ» від 25.04.2016р. Липинська Олена 
Олександрівна (на розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на 
посаду Член Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ «УМВБ»,Член Правління ПрАТ 
«УМВБ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціоне-
ром.

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 Гулей А.І.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.26
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“УКРАїНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА”

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 «Ні-

копольський хлібокомбінат». 2.Код за ЄДРПОУ:00381381 3. Місцезнахо-
дження: 53207 Нікополь, вул.. Першотравнева 22/1. 4. Міжміський код, те-
лефон, факс 0566 691-660, 0566 680-180. 5. Електронна поштова адреса 
office@nhk.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації NHK.COM.UA/ 7. Вид 
особливої інформації : Зміна складу посадових осіб 

II. Текст повідомлення 
Обрано членом Наглядової ради (незалежним директором) Моршинiна 

Євгена Вiкторовича , пiдстава: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 25.04.2016 року строком: до 
дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат».Моршинiн Євген Вiкторович займав посаду юристконсуль-
та в ТОВ «IНВЕСТБУДПРОЕКТ.» ; з 07.09.2011 по 31.05.2012 займав поса-
ду директора з правових питань ТОВ «Днiпропетровський млиновий 
комбiнат»; з 07.09.2011 по теперiшнiй час займає посаду директора з пра-
вових питань та кадрового забезпечення за сумiсництвом на ТОВ 
«Хлiбозавод № 10» ; з 01.06.2012 по теперiшнiй час займає посаду дирек-
тора з правових питань ТОВ «ДНIПРОМЛИН» . Часткою в статутному 
капiталi ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» не володiє. Непогашенi 
судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надає згоди на розголошення пасспортних даних. Обрано членом Нагля-
дової ради (незалежним директором) Суконкина Сергiя Анатолiйовича , 
пiдстава: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» № 1 вiд 25.04.2016 року строком: до дати проведення чер-
гових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат». Су-
конкин Сергiй Анатолiйович займав посаду водiя автотранспортного засо-
бу служби безпеки ТОВ «Ретал Днiпро» ; з 11.06.2013 по теперiшнiй час 
займає посаду iнспектора з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки 
ТОВ  «ДНIПРОМЛИН» . Часткою в статутному капiталi ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» не володiє. Непогашенi судимостi за корисловi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не надає згоди на розголошення пас-
спортних даних. Обрано членом Наглядової ради Борисенко Дмитра 

Вiкторовича , пiдстава: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 25.04.2016 року строком: до 
дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат». Борисенко Дмитро Вiкторович займав посаду юристкон-
сульта юридичного вiддiлу в Дочiрньому пiдприємствi «Регiональний 
стабiлiзацiйний фонд»; з 07.04.2014 по теперiшню дату займає посаду 
юристконсульта юридичного вiддiлу в ТОВ «Прима-Сток». Частка в статут-
ному капiталi ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат»становить 9,9% ( 1998000 
шт.) загальна номiнальна вартiсть акцiй 499500,00 грн.. Непогашенi 
судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надає згоди на розголошення пасспортних даних. Обрано членом Нагля-
дової ради Кропов Андрiй Вiкторович , пiдстава: Рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 25.04.2016 року 
строком: до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «Нiкопольський хлiбокомбiнат». Кропов Андрiй Вiкторович займає по-
саду начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Агрофiрма iм. Горького» Частка 
в статутному капiталi ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат»становить 6,9% 
(  1380636 шт.) загальна номiнальна вартiсть акцiй 345159,00 грн.. 
Непогашенi судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надає згоди на розголошення пасспортних даних. Обрано членом 
Наглядової ради Борисенко Антона Олександровича , пiдстава: Рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 
25.04.2016 року строком: до дати проведення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат».Борисенко Антон Олексан-
дрович займав посади ТОВ «ВСМПО Титан Україна»- юрисконсульт, 
ТОВ  Савсервiс Схiд» — юрисконсульт, ДП «Днiпрооптбакалiя» — провiдний 
юрисконсульт, на даний час займає посаду заступника директора з право-
вих питань ТОВ «Днiпромлин» Частка в статутному капiталi 
ПАТ  «Нiкопольський хлiбокомбiнат» становить 6,9% ( 1380636 шт.) загаль-
на номiнальна вартiсть акцiй 345159,00 грн.. Непогашенi судимостi за 
корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на 
розголошення пасспортних 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 голова правління ПАТ «Ніко-
польський хлібокомбінат» Рудовський Ю.Б. 26.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИй ХЛІБОКОМБІНАТ»
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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 "Київський 
дослiдно-механiчний завод" , 05802810 Київська 
Києво-Святошинський 08170 с.Вiта-Поштова 
Набережна, 33 044 2510975

2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2016

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

patkdmz.pat.ua

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

ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит", 32736376

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

Чергові загальні збори відбулись 23 квітня 
2015 р., кворум 87,66%
Перелiк питань, що вiйшли до порядку денного 
затверджено на засiданнi Наглядової ради Това-
риства 10.03.2015р.
1. Перше питання:
Обрання органiв рiчних Загальних зборiв Това-
риства, а саме: Голови та Секретаря Зборiв, 
лiчильної комiсiї.
Рiшення :Обрати Головою зборiв Хоменко В.В., 
обрати Секретарем зборiв Iванченко Н.М.., 
Лiчильну комiсiю у складi:
Акцiонер Старчук В.В.
Голосування по першому питанню: ЗА — 2219165 
голосiв, ПРОТИ — 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ —  
0 голосiв,
рiшення — прийнято.
2. Друге питання:
Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014рiк.
Рiшення: Затвердити звiт Голови Правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014рiк. Голосування по другому 
питанню: ЗА — 2219165 голосiв, ПРОТИ — 
0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ — 0 голосiв. рiшення — 
прийнято.
3. Третє питання:
Звiт Наглядової ради Товариства про роботу в 
2014 роцi.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Това-
риства про результати дiяльностi за 2014 рiк.
Голосування по третьому питанню: ЗА — 2219165 
голосiв, ПРОТИ — 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ —  
0 голосiв,
рiшення — прийнято.
4. Четверте питання:
Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк.
Рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства 
за 2014 рiк.
Голосування по четвертому питанню: ЗА — 
2219165 голосiв, ПРОТИ — 0 голосiв, УТРИМА-
ЛОСЬ — 0 голосiв,
рiшення — прийнято.
5. П'яте питання:
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
наглядової ради, звiту Голови Правлiння, звiту 
ревiзiйної комiсiї;
Рiшення: Оцiнити роботу керiвних органiв Това-
риства, як доброю.
Голосування по п’ятому питанню: ЗА — 2219165 
голосiв, ПРОТИ — 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ —  
0 голосiв,

рiшення — прийнято.
6. Шосте питання:
Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2014рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 
2014рiк.
Голосування по шостому питанню: ЗА — 
2219165  голосiв, ПРОТИ — 0 голосiв, УТРИМА-
ЛИСЬ — 0 голосiв,
рiшення — прийнято.
7. Сьоме питання:
Розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк. та на-
прямки його використання в 2015 р.
Рiшення: чистий прибуток за результатами 
2014 року становить 235000 грн. Голова Нагля-
дової Ради Жаборовський С.М. запропонував в 
2015 роцi дивiденди акцiонерам ПАТ «КДМЗ» не 
виплачувати .
Голосування по сьомому питанню за пропозицiю 
Жаборовського С.М.: ЗА — 2219165 голосiв, 
ПРОТИ — 0 голосiв, УТРИМАЛОСЬ — 0 голосiв,
рiшення — прийнято.
8. Восьме питання:
Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товари-
ства за 2014 рiк
Рiшення :дивiденди не виплачувати.
Голосування по восьмому питанню: ЗА — 
2219165голосiв, ПРОТИ — 0 голосiв, УТРИМА-
ЛОСЬ — 0 голосiв,
рiшення — прийнято.
9. Дев’яте питання:
Визначення характеру значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не бiльше 
як одного року з дати прийняття такого рiшення, 
розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвален-
ня цих значних правочинiв, надання повноважень 
на укладення таких правочинiв вiдповiдно до ви-
мог Закону України «Про акцiонернi товариства»
Рiшення: визначити значнi правочини, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльше од-
ного року з дати прийняття такого рiшення таки-
ми, як:
придбання обладнання, верстатiв, транспорту;
розмiр їх граничної вартостi:
не бiльше 50% вартостi активiв пiдприємства;
попереднє схвалення цих значних правочинiв;
надання повноважень на укладення таких 
правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України 
«Про акцiонернi товариства» головi Наглядової 
Ради.
Голосування по дев’ятому питанню: ЗА — 
2219165 голосiв, ПРОТИ — 0 голосiв, УТРИМА-
ЛОСЬ — 0 голосiв
рiшення — прийнято.

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 дивіден-
ди на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання пере-
ліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис На зборах акцiонерiв, що вiдбулися 23.04.2015 року 

, було вирiшено за пiдсумками 2014 року дивiдендiв 
не виплачувати.
На зборах акцiонерiв, що вiдбулися 25.04.2016 року 
, було вирiшено за пiдсумками 2015 року дивiдендiв 
не виплачувати.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИїВСЬКИй ДОСЛIДНО-МЕХАНIЧНИй ЗАВОД” 
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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 3869 3271
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1573 1313
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 87 86
Сумарна дебіторська заборгованість 911 1658
Грошові кошти та їх еквіваленти 1286 202
Власний капітал 3724 3157
Статутний капітал 636 636

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3088 2521
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 145 114
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.22297 0.09241
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.22297 0.09241

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2542950 2542950
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

Річна інформація 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 ТОВАРИ-
СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIї "ВIННИЦЯГАЗ" , 
03338649 Вінницька Вiнницький 21012 
м. Вiнниця провулок Щорса, 24 (0432) 27-80-92

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

26.04.2016

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

http://vn.104.ua/ua/

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

ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС", 34764976

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

5.04.2015 проведено чергові загальні збори.
Порядок денний Зборiв:1.Обрання Лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв Товариства.
РiшенняОбрати Лiчильну комiсiю Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства в наступному 
складi:- Редько Наталiя Петрiвна — Голова 
Лiчильної комiсiї;- Комiссарова Лiдiя Онуфрiївна 
— член Лiчильної комiсiї;- Бабiйчук Олена 
Андрiївна — член Лiчильної комiсiї.2.Обрання 
Голови та секретаря Загальних зборiв Товари-
ства.Рiшення : Обрати Головою Загальних зборiв 
Товариства — Кришталя Олександра Володими-
ровича. Обрати Секретарем Загальних зборiв 
Товариства — Мiлькевича Вiталiя Павловича 
3.Затвердження порядку (регламенту) прове-
дення Загальних зборiв Товариства.
Рiшення:затвердити порядок (регламент) прове-
дення Загальних зборiв.4.Звiт Правлiння Това-
риства за 2014 рiк.Рiшення:затвердити звiт 
правлiння Товариства за 2014 рiк.5.Звiт Наглядо-
вої Ради Товариства за 2014 рiк.
Рiшення:затвердити звiт Наглядової Ради Това-
риства за 2014 рiк6.Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2014 рiк..Рiшення:затвердити 
звiт та висновки Ревiзiйної комiсi Товариства за 
2014 рiк7.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та 
звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.Рiшення :Ви-
знати роботу Правлiння, Наглядової ради, 
Ревiзiйної комiсiї задовiльною.8.Затвердження 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
Рiшення:Затвердити рiчний звiт та баланс Това-
риства за 2013 рiк.9.Розподiл прибутку Товари-
ства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 
2014 року.Рiшення:У зв'язку з вiдсутнiстю чисто-
го прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 
2014 роцi дивiденди не нараховувати.10.Про за-
твердження основних напрямкiв дiяльностi Това-
риства на 2015 рiк.Рiшення:Затвердити основнi 
напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк11.
Про внесення змiн та доповнень до 1 Статуту 
Товариства шляхом затвердження його в новiй 
редакцiї.

Рiшення з одинадцятого питання Порядку денно-
го не прийнято.12.Про внесення змiн та допо-
внень до Положення про Загальнi збори, Нагля-
дову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю 
Товариства шляхом затвердження їх у новiй 
редакцiї.Рiшення з дванадцятого питання Поряд-
ку денного не прийнято.13.Про припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства.
Рiшення з тринадцятого питання Порядку денно-
го не прийнято.14.Про обрання членiв Наглядо-
вої ради Товариства.Рiшення:Зняти питання по-
рядку денного з розгляду Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.15.Про укладення 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради 
Товариства та визначення особи, яка уповнова-
жується на пiдписання вiд iменi Товариства 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради 
Товариства.Рiшення з п'ятнадцятого питання По-
рядку денного не прийнято.16.Про припинення 
повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.Рiшення з шiстнадцятого питання 
Порядку денного не прийнято.17.Про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рiшення:Зняти питання порядку денного з роз-
гляду Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
18.Про укладення договорiв (контрактiв) з члена-
ми Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення 
особи, яка уповноважується на пiдписання вiд 
iменi Товариства договорiв (контрактiв) з члена-
ми Ревiзiйної комiсiї Товариства.Рiшення з 
вiсiмнадцятого питання Порядку денного не при-
йнято.Порядок денний Загальних зборiв 
акцiонерiв вичерпано, усi питання порядку ден-
ного розглянутi i по них прийнятi рiшення. Нiяких 
зауважень або заперечень щодо ведення Зборiв 
Товариства вiд акцiонерiв не надiйшло.

6. Інформація про дивіденди.
У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товари-
ства у 2014 роцi дивiденди не нараховувались.

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1554470 912420
Основні засоби (за залишковою вартістю) 648205 640344
Довгострокові фінансові інвестиції 0 17170
Запаси 3816 3753
Сумарна дебіторська заборгованість 867570 176731
Грошові кошти та їх еквіваленти 13747 49768
Власний капітал 272103 293639
Статутний капітал 2600 2600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -109952 -90950
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 64921 111761
Поточні зобов'язання і забезпечення 1217446 507020
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -3,84 -30,95
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-3,84 -30,95

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5200186 5200186
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА» , 00377265 Харківська Ленін-
ський 61017 м. Харків вул. Лозівська, 8 (057) 712-90-07, (057) 712-87-39

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.biscuit.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-96» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 23909055

5. Інформація про загальні збори :Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 17.04.2015 року. Кворум зборів: 97,81% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання 
лічильної комісії та затвердження ії складу. 2. Обрання голови та секретаря 
загальних зборів. 3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 4. Звіт На-
глядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами пере-
вірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження 
звіту. 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.  
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2014 року. 8. Прий-
няття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочи-
нів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних 
чергових зборів акціонерів. Зборами затверджено порядок денний. Голосу-
вали «за» — одноголосно. Протягом визначеного законодавством терміну 
додаткових пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. 
За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi такi 
рiшення: 1. Створити лічильну комісію в кількості 4 (чотирьох) осіб в наступ-
ному складі: Моргачова В.В., Костенко Т.І., Денисова Н.М., Літкевич О.А. 
Голосували: «за» — 2102120 голосів (100%), «проти» — немає, «утрима-
лись» — немає. 2. Обрати Головою зборів: Мічуріну Н.І., секретарем зборів: 
Зеленську М.В. Голосували: «за» — 2102120 голосів (100%), «проти» — не-
має, «утримались» — немає. 3. Затвердити Звіт Правління товариства про 
підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та плани на 
2015  рік. Голосували: «за» — 2102120 голосів (100%), «проти» — немає, 
«утримались» — немає. 4. Затвердити звіт Наглядової Ради товариства за 
2014 рік. Голосували: «за» — 2102120 голосів (100%), «проти» — немає, 
«утримались» — немає. 5. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства 
щодо фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Голосували: «за» — 
2102120 голосів (100%), «проти» — немає, «утримались» — немає. 6. За-
твердити річний звіт товариства за 2014 рік. Голосували: «за» — 2102120  го-
лосів (100%), «проти» — немає, «утримались» — немає. 7. Затвердити 
рішення про направлення чистого прибутку за 2014 рік, після оплати 
обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 
142959,0 тис. грн. на розвиток підприємства. Голосували: «за» — 2100423 
(99,92%), «проти»- немає, «утримались» — 1697 голос (0,08%). 8. Затвер-

дити прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних 
правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання на-
ступних чергових зборів акціонерів. Голосували: «за» — 2102120 (100%), 
«проти»- немає, «утримались»  — немає. Позачергових загальних зборiв не 
проводилось, пропозицiй щодо проведення таких зборiв не надходило.

6. Інформація про дивіденди:
За результатами періоду, що передував звітному: Дивіденди за прости-

ми акціями вірішено не нараховувати та не сплачувати. Виплата дивідендів 
за привілейованими акціями здійснюється відповідно до статуту товари-
ства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року. 
Сума нарахованих дивідендів -1711200,00 грн. сума дивідендів на одну ак-
цію -13,8 грн. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за 
привілейованими акціями, складений станом на 22.01.2015 р. Дата випла-
ти дивідендів — 22.06.2015 року. Порядок виплати дивідендів: перераху-
ванням на поточний рахунок.

За результатами звітного періоду: Дивіденди за простими акціями вірі-
шено не нараховувати та не сплачувати. Виплата дивідендів за привілейо-
ваними акціями здійснюється відповідно до статуту товариства у строк, що 
не перевищує шість місяців після закінчення звітного року. Сума нарахова-
них дивідендів -1711200,00 грн. сума дивідендів на одну акцію -13,8 грн. 
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими 
акціями, складений станом на 21.01.2016 р. Станом на дату подання річної 
звітності за 2015 рік дивіденди ще не виплачувались. Порядок виплати ди-
відендів: перерахуванням на поточний рахунок.

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 997236 771048
Основні засоби (за залишковою вартістю) 167695 162252
Довгострокові фінансові інвестиції 150680 123416
Запаси 183540 126913
Сумарна дебіторська заборгованість 454929 248003
Грошові кошти та їх еквіваленти 19646 89163
Власний капітал 885747 717999
Статутний капітал 10630 10630
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 769110 594342
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3449 2369
Поточні зобов'язання і забезпечення 108040 50680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупа-
лись.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА»

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)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК ЛАйФ»

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Страхова компанія Свiсс Класiк 
Лайф», 33152529, 01021, м. Київ, 
провулок Iвана Мар’яненка, 9
0442802135,

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

27 квітня 2016 року

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

www.swiss-cl.com/reporting/

27 квітня 2016 року
Генеральний директор
АТ «СК Свісс Класік Лайф»  Борунов Олег Анатолійович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НОВОСЕЛIВСЬКИй ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИй КОМБIНАТ”

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

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Новоселiвський гiрничо-збагачувальний 
комбiнат", код ЄДРПОУ 30773938 , місцезнахо-
дження: 63209 Харківська область 
Нововодолазький район село Новоселiвка 
вулиця Пiщана буд. № 2, тел.: 05740-43312

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

25.04.2016 року

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

http://ngok.com.ua/report2015.html



№82, 28 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

75

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» , 00373250 Харківська Бого-
духівський 62131 смт. Гути вул. Леніна, буд. 29 05758-3-21-37

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.psz.net.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-96» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 23909055

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 24.04.2015 року. Кворум зборів: 99,14% до загальної кількості 
голосів. На загальних зборах акцiонерiв Товариства розглядалися наступнi 
питання порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її 
складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 2. Звіт голови Прав-
ління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 
2014 рік. Основні напрямки діяльності на 2015 рік. 3. Звіт та висновки реві-
зійної комісії, затвердження річного звіту та балансу товариства. 4. Звіт На-
глядової ради за 2014 рік. 5. Затвердження фінансових результатів за звіт-
ний період та порядку покриття збитків (розподілу прибутку), отриманих в 
2014 році. 6. Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства. 7. Про 
обрання членів Наглядової Ради Товариства. 8. Про відкликання голови та 
членів Правління Товариства. 9. Про обрання голови та членів Правління 
Товариства. 10. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.  
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Прийняття рішен-
ня про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть 
укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів 
акціонерів. Протягом визначеного законодавством терміну додаткових про-
позицій до переліку питань порядку денного не надавалося. За результата-
ми розгляду питань порядку денного були прийнятi такi рiшення: 1. Обрати 
лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: Стасенко 
Людмила Олександрівна, Герасименко Олена Володимирівна, Демяненко 
Лариса Миколаївна. Обрати Головою зборів: Музалевську Наталію Юріївну, 
секретарем зборів: Гарбуз Світлану Вікторівну. Голосували: «За» — 
15606739, що становить 100% голосуючих акцій. «Проти» — немає, «Утри-
мались» — немає, «Визнано недійсними» — немає. 2. Затвердити звіт Го-
лови Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності на 2015 рік. Голосу-
вали: «За» — 15606739, що становить 100% голосуючих акцій. «Проти» — 
немає, «Утримались» — немає, «Визнано недійсними» — немає. 3. Затвер-
дити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт та баланс Товариства. 
Голосували: «За» — 15606739, що становить 100% голосуючих акцій. «Про-
ти» — немає, «Утримались» — немає, «Визнано недійсними» — немає.  
4. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Голосували: 
«За» — 15606739, що становить 100% голосуючих акцій. «Проти» — немає, 
«Утримались» — немає, «Визнано недійсними» — немає. 5. Затвердити 
фiнансовi результати за звiтний період та отриманий прибуток направити на 
покриття збитків минулих років. Голосували: «За» — 15606739, що стано-
вить 100% голосуючих акцій. «Проти» — немає, «Утримались» — немає, 
«Визнано недійсними» — немає. 6. Відкликати членів Наглядової ради То-
вариства. Голосували: «За» — 15606739, що становить 100% голосуючих 
акцій. «Проти» — немає, «Утримались» — немає, «Визнано недійсними» 
— немає. 7. Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 4-х осіб 
терміном на три роки. Підсумки голосування: за кандидата ПАТ «Харківська 

бісквітна фабрика» — 15606739 голосів (25%); за кандидата Омелянен-
ко  О.І. — 15606739 голосів (25%); за кандидата Юськову Л.К. — 15606739 
голосів (25%); за кандидата Філянову О.В. — 15606739 голосів (25%).  
8. Відкликати голову та членів Правління Товариства. Голосували: «За» — 
15606739, що становить 100% голосуючих акцій. «Проти» — немає, «Утри-
мались» — немає, «Визнано недійсними» — немає. 9. Обрати голову та 4-х 
членів Правління Товариства терміном на три роки. Підсумки голосування: 
за кандидата В’нника С.В. — 15606739 голосів (20%); за кандидата Рудь 
І.М. — 15606739 голосів (20%); за кандидата Рєзніка Л.М. — 15606739 голо-
сів (20%); за кандидата Шило В.І. — 15606739 голосів (20%); за кандидата 
Шляхову В.І. — 15606739 голосів (20%). 10. Відкликати членів Ревізійної 
комісії. Голосували: «За» — 15606739, що становить 100% голосуючих ак-
цій. «Проти» — немає, «Утримались» — немає, «Визнано недійсними»  — 
немає. 11. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3-х термі-
ном на три роки. Підсумки голосування: за кандидата Лапка В.М. — 15606739 
голосів (33,34%); за кандидата Тимошенко Л.М. — 15606739 голосів 
(33,33%); за кандидата Лимар Г.Л. — 15606739 голосів (33,33%). 12. Схва-
лити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товари-
ством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладан-
ня договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів 
застави. Уповноважити Голову правління ПАТ «Первухінський цукровий за-
вод» В’юнника Сергія Васильовича на підписання значних правочинів, які 
можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових 
зборів акціонерів. Голосували: «За» — 15606739, що становить 100% голо-
суючих акцій. «Проти» — немає, «Утримались» — немає, «Визнано недій-
сними» — немає. Позачергових загальних зборiв не проводилось, 
пропозицiй щодо проведення таких зборiв не надходило.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 87772 73039
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12312 11778
Довгострокові фінансові інвестиції 217 0
Запаси 54125 51121
Сумарна дебіторська заборгованість 18957 8293
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 81
Власний капітал 25779 6068
Статутний капітал 4354 4354
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9259 -10525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6438 11526
Поточні зобов'язання і забезпечення 55555 55445
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1131.77 63.21
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

1131.77 63.21

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 17416 17416
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупа-
лись.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРВУХІНСЬКИй ЦУКРОВИй ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІйНИй БАНК 
«ХРЕЩАТИК»

2. Код за ЄДРПОУ 19364259
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-52-30
5. Електронна поштова адреса korogodskaya@xbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

xcitybank.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення:
На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 21.04.2016 № 560 продовжено строки тимчасової адміні-
страції в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та повноваження уповноваженої особи 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адмі-
ністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Костенка Ігоря Івановича (згода на роз-
криття паспортних даних не надана) строком на один місяць з 05 травня 
2016 року до 04 червня 2016 року включно. Костенко І.І. часткою у статут-
ному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

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

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

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб на здійснення тимчасової 
адміністрації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» __________________ І.І. Костенко
 (підпис)
 М.П.  25.04.2016.
  (дата) 
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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 "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СОЮЗ", 35574578, 01010, Київ, Суворо-
ва,  буд. 4, (044) 3939340 (044) 3933643

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 року

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Аудит Банку здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудит-сервіс ІНК» (код за ЄДРПОУ 13659226, місцезнаходження: 76018, 
м.Івано-Франківськ, вул. Лепкого, 34, офіс 1 – Свідоцтво про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0036, видане Рішенням Ауди-
торської Палати України № 98 від 26.01.2001 р., продовжене та дійсне до 
24.09.2020р. Загальний стаж аудиторської діяльності - 15 років.

1) Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№ 1992, видане Рішенням Аудиторської Палати України № 98 від 
26.01.2001  р., продовжене та дійсне до 24.09.2020р.

2) Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають 
право на проведення аудиторських перевірок банків №0000032, видане рі-
шенням Комітету з питань аудиту банків № 42 від 25.10.2012 р.

3) Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів серія та номер Свідоцтва П 000286, видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку за реєстраційним номером Свідоцтва 
286 від 20.10.2015 р. та дійсне до 24.09.2020 р.

4) Генеральний директор Хрипуненко Олександр Сергійович сертифікат 
аудитора серія А № 003571, виданий рішенням Аудиторської палати Украї-
ни № 73 від 18.12.1998 р., продовжений та дійсний до 18.12.2017 р.

5) Заступник генерального директора Озеран Алла Володимирівна сер-
тифікат аудитора №0101, виданий рішенням Аудиторської палати України 
№186/1 від 31.01.2008 р., продовжений та дійсний до 31.01.2018р., сертифі-
кат аудитора банків №0101, виданий рішенням Аудиторської палати Украї-
ни №186/1 від 31.01.2008 р., продовжений та дійсний до 31.01.2018р.

6) Заступник генерального директора Орлова Валентина Кузьмінічна 
сертифікат аудитора серія А № 006209, виданий рішенням Аудиторської 
палати України № 171/3 від 19.01.2007 р., продовжений та дійсний до 
19.01.2017 р., сертифікат аудитора банків №0003, виданий рішенням Ауди-
торської палати України №207/2 від 29.10.2009р. продовжений та дійсний 
до 01.01.2020р.

7) Головний аудитор з питань аудиту банків Бусленко Олег Анатолійович 
сертифікат аудитора серія А №006209, виданий рішенням Аудиторської па-
лати України № 171/3 від 19.01.2007 р., продовжений та дійсний до 
19.01.2017 р., сертифікат аудитора банків №0105, виданий рішенням Ауди-
торської палати України №197/2 від 18.12.2008р. продовжений та дійсний 
до 18.12.2018р.

5. Інформація про загальні збори:
Чергові загальні збори акціонерів від 24.04.2015 року.
Порядок денний Загальних зборів.
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціо-

нерів Банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної 
комісії, встановлення регламенту Зборів.

Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостереж-
ної ради Банку за 2014 рік.

Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління 
Банку за 2014 рік.

Затвердження висновків Ревізійної комісії. Розгляд і прийняття рішення 
за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Банку за 2014 рік.

Затвердження: річних результатів діяльності Банку, річного звіту Банку за 
2014 рік, заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Розподіл прибутку Банку за результатами роботи у 2014 році.
Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів.
Затвердження Положення про Спостережну раду.
Затвердження Положення про Ревізійну комісію.
Затвердження Положення про Правління.
Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КО-

МЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ», а саме, приведення Статуту у відповідність до 
вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» шляхом викла-
дення Статуту Банку в новій редакції.

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком 
протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Пропозиції до порядку денного не надавалися.
Підсумки голосування:
І. По першому питанню порядку денного Загальних зборів «Прий-

няття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціоне-

рів Банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічиль-
ної комісії, встановлення регламенту Зборів»:

- «ЗА» обрання:
обрати Головою Загальних зборів Степаненка І.Є.
обрати Секретарем Загальних зборів Ющенко Т.І.
обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результата-

ми прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів: Глуховецького О.С.. - Головою Лічильної комісії, Лізунову Т.Р., Анто-
нюк  Н.М. – Членами Лічильної комісії;

затвердити наступний регламент Загальних зборів: виступ з питань по-
рядку денного Загальних зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку 
денного Загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами 
голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лі-
чильної комісії – 10 хвилин.

проголосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мі-
льярд триста сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч 
дев’ясот) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на 
Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
обрати Головою Загальних зборів Степаненка І.Є.
обрати Секретарем Загальних зборів Ющенко Т.І.
обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результата-

ми прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів: Глуховецького О.С. - Головою Лічильної комісії, Лізунову Т.Р., Анто-
нюк Н.М. – Членами Лічильної комісії;

затвердити наступний регламент Загальних зборів: виступ з питань по-
рядку денного Загальних зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку 
денного Загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами 
голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лі-
чильної комісії – 10 хвилин.

ІІ. По другому питанню порядку денного Загальних зборів «Розгляд 
та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної 
ради Банку за 2014 рік».

- «ЗА» затвердження Звіту Спостережної ради Банку за 2014 рік та ви-
значення роботи Спостережної ради, на підставі здійсненної оцінки, ефек-
тивною проголосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один 
мільярд триста сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч 
дев’ясот) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на 
Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Затвердити Звіт Спостережної ради АТ «КБ «СОЮЗ» за 2014 рік на під-

ставі здійсненої оцінки роботи Спостережної ради визначити роботу Спо-
стережної ради ефективною.

ІІІ. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів «Роз-
гляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Бан-
ку за 2014 рік»

- «ЗА» затвердження Звіту Правління Банку за 2014 рік та визначення 
роботи Правління, на підставі здійсненної оцінки, ефективною проголосу-
вало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд триста со-
рок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що 
складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Затвердити Звіт Правління АТ «КБ «СОЮЗ» за 2014 рік, на підставі здій-

сненої оцінки роботи Правління визначити роботу Правління ефективною.
ІV. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів: «За-

твердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності АТ «КБ «СОЮЗ» за результатами 
2014 року. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту 
Ревізійної комісії Банку за 2014 рік».

- «ЗА» затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевір-
ки фінансово-господарської діяльності АТ «КБ «СОЮЗ» за результатами 
2014 року та Звіту Ревізійної комісії АТ «КБ «СОЮЗ» за 2014 рік, визначення 
роботи Ревізійної комісії ефективною проголосувало 2 (дві) особи, які во-
лодіють 1343849900 (один мільярд триста сорок три мільйона вісімсот 
сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що складає 100% голосів акціо-
нерів, присутніх на Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності АТ «КБ «СОЮЗ» за результатами 2014 
року та Звіт Ревізійної комісії АТ «КБ «СОЮЗ» за 2014 рік, визнати роботу 
Ревізійної комісії ефективною.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIйНИй БАНК “СОЮЗ”
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V. По п’ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвер-
дження: річних результатів діяльності Банку, річного звіту Банку за 
2014 рік, заходів за результатами розгляду висновків аудиторської 
фірми».

- «ЗА» затвердження:
річних результатів діяльності Банку у 2014 році.
Річного звіту Банку за 2014 рік.
заходів за результатом висновків аудиторської фірми:
Правлінню Банку вжити необхідних заходів щодо усунення ризиків ді-

яльності, вказаних в звіті аудиторської фірми;
Спостережній раді здійснювати контроль за виконанням Правлінням за-

ходів щодо усунення ризиків.
проголосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мі-

льярд триста сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч 
дев’ясот) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на 
Загальних зборах

«проти» – відсутні;
«утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Затвердити річні результати діяльності Банку у 2014 році.
Затвердити річний звіт Банку за 2014 рік.
Затвердити наступні заходи за результатом висновків аудиторської фірми:
Правлінню Банку вжити необхідних заходів щодо усунення ризиків ді-

яльності, вказаних в звіті аудиторської фірми;
Спостережній раді здійснювати контроль за виконанням Правлінням за-

ходів щодо усунення ризиків.
VІ. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів: «Роз-

поділ прибутку Банку за результатами роботи у 2014 році».
«ЗА» розподіл суми чистого прибутку в розмірі 1 547 100,28 грн., що 

сформована за даними бухгалтерського обліку у відповідності до нормативно-
правових актів Національного Банку України наступним чином:

резервний фонд – 77 355,00 грн.,
фонд розвитку Банку – 1 469 745,28 грн. Кошти фонду розвитку Банку за 

рішенням Спостережної ради можуть направлятися на суми відрахувань до 
загальних і резервних фондів, суми списань емісійних різниць та інші від-
рахування відповідно до законодавства України

проголосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мі-
льярд триста сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч 
дев’ясот) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на 
Загальних зборах

«проти» – відсутні;
«утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Розподілити чистий прибуток Банку, отриманий у 2014 році за даними 

бухгалтерського обліку у відповідності до нормативно-правових актів Націо-
нального Банку України у сумі 1 547 100,28 грн. наступним чином:

резервний фонд – 77 355,00 грн.,
фонд розвитку Банку – 1 469 745,28 грн.
Кошти фонду розвитку Банку за рішенням Спостережної ради можуть 

направлятися на суми відрахувань до загальних і резервних фондів, суми 
списань емісійних різниць та інші відрахування відповідно до законодавства 
України.

VІІ. По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів: «За-
твердження Положення про Загальні збори акціонерів»:

«ЗА» затвердження Положення про Загальні збори акціонерів» прого-
лосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд триста 
сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що 
складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«проти» – відсутні;
«утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПУ-

БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«СОЮЗ»

VІІІ. По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів: «За-
твердження Положення про Спостережну раду».

«ЗА» затвердження Положення про Спостережну раду проголосувало 
2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд триста сорок 
три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що скла-
дає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«проти» – відсутні;
«утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»
ІХ. По дев’ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «За-

твердження Положення про Ревізійну комісію»:
«ЗА» затвердження Положення про Ревізійну комісію проголосувало 2 

(дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд триста сорок три 
мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що складає 
100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«проти» – відсутні;
«утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ».
Х. По десятому питанню порядку денного Загальних зборів: «За-

твердження Положення про Правління»:
- «ЗА» затвердження Положення про Правління проголосувало 2 (дві) 

особи, які володіють 1343849900 (один мільярд триста сорок три міль-
йона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що складає 100% 
голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«проти» – відсутні;
«утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ».
ХІ. По одиннадцятому питанню порядку денного Загальних зборів: 

«Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КО-
МЕРЦІйНИй БАНК «СОЮЗ», а саме, приведення Статуту у відповід-
ність до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
шляхом викладення Статуту Банку в новій редакції»:

«ЗА» внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ», а саме, приведення Статуту у відповід-
ність до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» шляхом 
викладення Статуту Банку в новій редакції проголосувало 2 (дві) особи, 
які володіють 1343849900 (один мільярд триста сорок три мільйона 
вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що складає 100% голо-
сів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«проти» – відсутні;
«утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КО-

МЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ», а саме, привести Статут Банку у відповідність 
до вимог Закону України «Про Банки і банківську діяльність» шляхом ви-
кладення Статуту Банку в новій редакції.

ХІІ. По дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів: 
«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення».

«ЗА» попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. 
Характер правочинів:

правочини щодо проведення Банком активних та пасивних операцій;
правочини щодо господарських операцій.
Рішення про вчинення зазначених значних правочинів повинно попере-

дньо (до укладання правочину) погоджуватися Спостережною радою Банку 
проголосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд 
триста сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) го-
лосів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних 
зборах

«проти» – відсутні;
«утримались» – відсутні.
РІШЕННЯ ПРИйНЯТЕ ЗБОРАМИ:
Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Банком протя-

гом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.
Характер правочинів:
правочини щодо проведення Банком активних та пасивних операцій;
правочини щодо господарських операцій.
Рішення про вчинення значних правочинів повинно попередньо (до 

укладання правочину) погоджуватися Спостережною радою Банку.
Позачергові загальні збори від 05.06.2015 року:
Порядок денний Загальних зборів.
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціо-

нерів Банку: обрання Голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної 
комісії, встановлення регламенту Зборів.

Припинення повноважень Голови та Членів Спостережної ради.
Обрання Голови та членів Спостережної ради.
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спосте-

режної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної 
ради.

Ініціатором проведення загальних зборів була Спостережна рада 
Банку.

Пропозиції до порядку денного не надавалися.
Підсумки голосування:
І. По першому питанню порядку денного Загальних зборів «Прий-

няття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціоне-
рів Банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічиль-
ної комісії, встановлення регламенту зборів»

- «за» обрання Головою Загальних зборів Степаненка І.Є., обрання се-
кретарем Загальних зборів Ющенко Т.І.; затвердження складу Лічильної 
комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рі-
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шень з питань порядку денного Загальних зборів: Глуховецького О.С. - Го-
ловою Лічильної комісії, Лізунову Т.Р., Антонюк Н.М. – Членами Лічильної 
комісії; затвердження регламенту Загальних зборів: виступ з питань поряд-
ку денного Загальних зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку 
денного Загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами 
голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лі-
чильної комісії – 10 хвилин, проголосувала 1 (одна) особа, яка володіє 
1343849800 (один мільярд триста сорок три мільйона вісімсот сорок 
дев’ять тисяч вісімсот) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, 
присутніх на Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
ІІ. По другому питанню порядку денного Загальних зборів «Припи-

нення повноважень Голови та Членів Спостережної ради»
- за прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів 

Спостережної ради Банку Дядечка С.В., Дядечко Т.І., Ревякіної І.Г. проголо-
сувала 1 (одна) особа, яка володіє 1343849800 (один мільярд триста 
сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч вісімсот) голосів, що 
складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
ІІІ. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів «Об-

рання Голови та членів Спостережної ради»
КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ:
за обрання Членом Спостережної ради Дядечка С.В. проголосувала 1 

(одна) особа, яка володіє 1343849800 (один мільярд триста сорок три 
мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч вісімсот) голосів, що складає 
100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

за обрання Членом Спостережної ради Дядечко Т.І. проголосувала 1 
(одна) особа, яка володіє 1343849800 (один мільярд триста сорок три 
мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч вісімсот) голосів, що складає 
100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

- за обрання Членом Спостережної ради Ревякіної І.Г. проголосувала 1 
(одна) особа, яка володіє 1343849800 (один мільярд триста сорок три 
мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч вісімсот) голосів, що складає 
100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

- за обрання Членом Спостережної ради Валового В.П. проголосувала 
1 (одна) особа, яка володіє 1343849800 (один мільярд триста сорок три 
мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч вісімсот) голосів, що складає 
100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

- за обрання Членом Спостережної ради Коломієць А.І. проголосувала 
1 (одна) особа, яка володіє 1343849800 (один мільярд триста сорок три 
мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч вісімсот) голосів, що складає 
100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
ІV. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів: «За-

твердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спосте-
режної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спо-
стережної ради».

- за затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з Головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх вина-

городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Спостережної ради проголосувала 1 (одна) особа, 
яка володіє 1343849800 (один мільярд триста сорок три мільйона ві-
сімсот сорок дев’ять тисяч вісімсот) голосів, що складає 100% голосів 
акціонерів, присутніх на Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.

6. Інформація про дивіденди.*
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

Не 
нарахову-

валися

- Не 
нарахо-

вувалися

-

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

Не 
нарахову-

валися

- Не 
нарахо-

вувалися

-

Сума виплачених 
дивідендів, грн

Не 
нарахову-

валися

- Не 
нарахо-

вувалися

-

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

Не 
нарахову-

валися

- Не 
нарахо-

вувалися

-

Дата виплати дивідендів Не 
нарахову-

валися

- Не 
нарахо-

вувалися

-

Опис За звітний період (2015 рік) Банком не приймалося рішення про 
виплату дивідендів

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1262607 2003154
Грошові кошти та їх еквіваленти 139638 159317
Кошти в інших банках 836 4939
Кредити та заборгованість клієнтів 1102332 1687419
Усього зобов'язань 914036 1655471
Кошти банків 53901 254078
Кошти клієнтів 634510 1173378
Усього власного капіталу та частка меншості  348571 347683
Статутний капітал 336000 336000 
Чистий прибуток/(збиток)  1403 594
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,001 0,001

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

0,001 0,001

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 «Ні-
копольський хлібокомбінат». 2.Код за ЄДРПОУ:00381381 

3. Місцезнаходження: 53207 Нікополь, вул.. першотравнева 22/1.  
4. Міжміський код, телефон, факс 0566 691-660, 0566 680-180. 

5. Електронна поштова адреса office@nhk.com.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації NHK.COM.UA/ 7. Вид особливої інформації : Зміна складу по-
садових осіб

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження голови Наглядової ради Пономарьової Iрини 

Олександрiвни, пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 25.04.2016 року. Пономарьо-
ва I.О. перебувала на посадi члена Наглядової Ради з 24.04.2013 р. по 
25.04.2016 р. (перебувала на посадi три роки) Часткою в статутному 
капiталi ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» не володiє. Непогашенi 
судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надає згоди на розголошення паспортних даних

Припинено повноваження члена Наглядової ради Бровенко Вiктора 
Iвановича, пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 25.04.2016 року. Бровенко В.I. 
перебував на посадi члена Наглядової Ради з 24.04.2013 р. по 25.04.2016  р. 
(перебував на посадi три роки) Часткою в статутному капiталi 
ПАТ  «Нiкопольський хлiбокомбiнат» не володiє. Непогашенi судимостi за 
корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на 
розголошення паспортних даних

Припинено повноваження члена Наглядової ради Борисенко Антона 
Олександровича, пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 25.04.2016 року. Борисенко 
Антон Олександрович. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 
09.04.2015 р. по 25.04.2016 р. (перебував на посадi оди рiк, 16 днiв) Частка 
в статутному капiталi ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат»становить 6,9%, 
номінальна вартість акцій 345159,00 грн. Непогашенi судимостi за корисловi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на розголо-
шення паспортних даних

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством.2, Найменування посади голова 
правління ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовський Ю.Б. 
26.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІКОПОЛЬСЬКИй ХЛІБОКОМБІНАТ»
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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 ЗАВОД 
"ПАВЛОГРАДХIММАШ" , 00217417 Дніпропетровська 
Павлогрвдський 51400 м. Павлоград Харкiвська,15 
(05632)6-16-24

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.phm.com.ua/em_r5.phm

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудитор-
ська фiрма "Фiнансiст", 21860250

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 23 квiтня 
2015 року.Рiшення Наглядової ради (протокол №27 
вiд 02.03.2015р) головою зборiв обрано Маркевича 
Л.Р; секретарем зборiв обрано Микицюру Н.М. Поря-
док голосування на загальних зборах -бюлетенями.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення 
чергових загальних зборiв акцiонерiв.
3. Звiт Правлiння товариства про фiнансово-
господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 рiк та за-
твердження висновку ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Наглядової ради твариства за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту про фiнансово-
господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку та по-
криття збиткiв за 2014 рiк
8. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства.
9. Затвердження Положення про Наглядову раду то-
вариства.
10. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом ви-
кладення його в новiй редакцiї та затвердження нової 
редакцiї Статуту товариства.
11. Попереднє схвалення укладаємих товариством 
значних правочинiв.
Результати розгляду питань порядку денного:
Питання № 1
Обранi члени лiчильної комiсiї у складi 3 осiб та за-
твердили персональний склад
1.Зарожевська Ольга Григорiвна- голова лiчильної 
комiсiї.
2. Нестеренко Юлiя Юрiївна — член лiчильної 
комiсiї.
3. Орлова Вiкторiя Миколаївна-член лiчильної комiсiї
Питання №2
Постановили:
1.Затвердити наступний порядок (регламент) прове-
дення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ ЗА-
ВОД «ПАВЛОГРАДХIММАШ»:
Час для доповiдей — до 15 хвилин.
Час для обговорення доповiдей — до 10 хвилин.
Час для вiдповiдей встановлюється в залежностi вiд 
складностi питання, але не бiльше 5 хвилин для 
вiдповiдi на запитання.
Одна акцiя дає акцiонеру один голос для вирiшення 
кожного з питань, винесених на голосування на збо-
рах. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв акцiонерiв.
Питання 3 вирiшили:"Рiшенням бiльшестю голосiв 
роботу правлiння товариства за 2014 рiк визнати 
задовiльною."

Питання 4 вирiшили:" Роботу Ревiзiйної комiсiї у 2014 
роцi визнати задовiльною, звiт (висновок) Ревiзiйної 
комiсiї про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк за-
твердити" Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв.
Питання 5 вирiшили:" Роботу Наглядової ради ПАТ 
ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХIММАШ» за 2014 рiк визнати 
задовiльною, звiт про дiяльнiсть наглядової ради то-
вариства у 2014 роцi затвердити." Рiшення прийнято 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв.
Питання 6 вирiшили:" Звiт про результати фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ ЗАВОД 
«ПАВЛОГРАДХIММАШ» за 2014 рiк затвердити". 
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Питання 7 вирiшили: "1. Дивiденди за пiдсумками 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ ЗАВОД 
«ПАВЛОГРАДХIММАШ» за 2014 рiк не виплачувати.
2. Вiдрахування до резервного фонду товариства не 
здiйснювати.
3. Покриття збиткiв ПАТ ЗАВОД 
«ПАВЛОГРАДХIММАШ» здiйснити за рахунок 
майбутнiх доходiв товариства. Рiшення прийнято 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв.
Питання 8 вирiшили:" Обрати ревiзiйну комiсiю у 
складi:
Лобарева Валентина Федорiвна, начальник планово- 
економiчного управлiння;
Звєгiнцев Вiктор Вiкторович, директор з якостi;
Харламова Олена Сергiївна- старший юрисконсульт".
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв акцiонерiв.
Рiшення щодо обрання членiв Ревiзiйної комiсiї при-
йнято шляхом кумулятивного голосування на пiдставi 
ст. 73 Закону України «Про акцiонернi товариства»
Питання 9 вирiшили:" Внести змiни до Положення про 
Наглядову раду товариства та затвердити Положення 
про Наглядову раду товариства у новiй редакцiї". 
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв акцiонерiв.
Питання 10 вирiшили:
1 Внести змiни до Статуту ПАТ ЗАВОД 
«ПАВЛОГРАДХIММАШ» шляхом викладення його в 
новiй редакцiї.
2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ ЗАВОД 
«ПАВЛОГРАДХIММАШ».
3. Доручити головi зборiв Маркевичу Леонiду Рома-
новичу пiдписати нову редакцiю Статуту товариства.
4. Доручити правлiнню товариства здiйснити всi 
передбаченi законодавством дiї щодо державної 
реєстрацiї Статуту ПАТ ЗАВОД 
«ПАВЛОГРАДХIММАШ» у новiй редакцiї.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв акцiонерiв.
Ппитання 11 вирiшили:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, вартiсть 
яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв, а також значнi правочини, вартiсть яких пере-
вищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв згiдно з даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного то-
вариства, якi можуть вчинятися товариством протя-
гом одного року з дати винесення рiшення, при умовi, 
що сума договору (контракту) не перевищуватиме 
200 000 000 (двухсот мiльйонiв) грн., а саме: договiр 
купiвлi-продажу,постачання,позики,аренди,тощо.
2. Надати Наглядовiй радi товариства повноваження 
без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв: погоджувати умови попередньо схвалених 
Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з 
усiма можливими змiнами та доповненнями, якi бу-
дуть укладатись Товариством протягом одного року з 
дати прийняття рiшення загальними зборами;
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових 
прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi 
в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом пере-
доручення) на укладання (пiдписання) Головою 
правлiння, посадовими особами органiв 
управлiння Товариства попередньо схвалених в 
цьому пунктi Порядку денного Загальними збора-
ми значних правочинiв з усiма змiнами та допо-
вненнями до них.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД “ПАВЛОГРАДХIММАШ” 
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3. Товариство усвiдомлює що вчинення значного пра-
вочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбут-
ньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/
зменшення вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можли-
вих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв акцiонерiв.

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 255901 283252
Основні засоби (за залишковою вартістю) 72917 78293
Довгострокові фінансові інвестиції 10858 10440

Запаси 64848 78272
Сумарна дебіторська заборгованість 70509 76737
Грошові кошти та їх еквіваленти 3685 373
Власний капітал 38866 39154
Статутний капітал 4950 4950
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8150 -7862
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 195363 179117
Поточні зобов'язання і забезпечення 21672 64981
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.0029 -0.1373

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

-0.0029 -0.1373

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 99000000 99000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцез-
находження, між-
міський код та теле-
фон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен 
Акса" , 00378537, Київська обл.,Бориспiльський 
район, 08300, м.Бориспiль, вул.Привокзаль-
на, буд.3, телефон ( факс) (04595) 7-15-51

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

27.04.2016

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на 
якій розміщено регу-
лярну річну інфор-
мацію

http://lantmannen.ua/ua/content/akcioneram

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П. 
І. Б. аудитора — фі-
зичної особи — під-
приємця), якою про-
ведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Незалежний аудит", 34727431

5. Інформація про 
загальні збори (роз-
діл заповнюється у 
випадку, якщо емі-
тент — акціонерне 
товариство)

Вид загальних зборів — чергові.
Дата проведення загальних зборів — 29.04.2015 р.
Кворум зборів — 99,989700000000
Щодо оголошеного Порядку денного зборiв 
акцiонерiв ПАТ "Лантманнен Акса" виступила Голо-
ва Органiзацiйного комiтету з проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ "Лантманнен Акса" Пронiна 
Iрина Євгенiвна.
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Генерального директора за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
7. Розподiл прибутку Товариства з урахуванням ви-
мог, передбачених дiючим
законодавством України.
8. Вiдкликання ( дострокове припинення повнова-
жень ) голови та членiв Наглядової ради.
9. Вiдкликання ( дострокове припинення повнова-
жень ) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Про утворення Наглядової ради Товариства, ви-
значення її кiлькiсного складу та обрання голови та 
членiв Наглядової ради Товариства.

11. Про затвердження умов договорiв iз членами На-
глядової ради, визначення особи, уповноваженої на 
їх пiдписання з боку Товариства.
12. Про утворення Ревiзiйної комiсiї Товариства, об-
рання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної 
комiсiї, визначення особи, уповноваженої на їх 
пiдписання з боку Товариства.
13. Прийняття рiшення про вчинення значних 
правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або 
послуг, що є предметом такого правочину, переви-
щує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства.
14. Прийняття рiшення про попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльш як одного року. Визначення 
характеру та граничної вартостi.
15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
16. Прийняття рiшення про схвалення та/або вчи-
нення iнших правочинiв Товариства.
17. Вирiшення iнших питань Загальними зборами 
Товариства.
18. Органiзацiйнi питання.
За всiма питаннями рiшення були прийнятi 100% 
голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.Товариство протягом звіт-
ного та попереднього років дивіденди не нараховувало і не виплачувало.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 141668 113082
Основні засоби (за залишковою вартістю) 47306 38848
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 20056 16850
Сумарна дебіторська заборгованість 69361 50957
Грошові кошти та їх еквіваленти 1597 3984
Власний капітал -1645 19019
Статутний капітал 20950 20950
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -22595 -1931
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 108581 72942
Поточні зобов'язання і забезпечення 34732 21121
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.05 -0.02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.05 -0.02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 418996416 418996416
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛАНТМАННЕН АКСА”
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Пологiвський олiйноекстракцiйний завод», 00384147, 70600 Запорiзька 
область Пологiвський р-н м. Пологи вул. Ломоносова, 36, 06165 2-37-22

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.mezpology.zp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ, 22890033

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство): Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 17.04.2015 р. 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати 
розгляду питань порядку денного.

1 Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. Про за-
твердження порядку проведення Загальних зборiв Товариства. Вирiшили: 
«1 На час проведення чергових Загальних зборiв Товариства обрати 
лiчильну комiсiю у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, по персональному складу: 1) За-
воротинська Раїса Михайлiвна — голова комiсiї; 2) Бойко Олена 
Володимирiвна — секретар комiсiї; 3) Лемiшко Сергiй Iванович — член 
комiсiї; 4) Близнюк Олена Вячеславiвна — член комiсiї; 5) Чайка Iрина 
Сергiївна — член комiсiї. 2 Затвердити наступний порядок проведення чер-
гових Загальних зборiв Товариства: — для оголошення iнформацiї з першо-
го — сiмнадцятого питань порядку денного чергових Загальних зборiв Това-
риства доповiдачам видiлити до 5 хв. (на кожне питання); — для вiдповiдей 
на запитання доповiдачам видiлити до 3 хв.; — для голосування з кожного 
проекту рiшення порядку денного акцiонерам та пiдрахунку голосiв 
акцiонерiв з кожного проекту рiшення порядку денного лiчильнiй комiсiї 
видiлити до 5 хв.; — роботу чергових Загальних зборiв Товариства 
органiзувати без перерви та закiнчити за 3 години 30 хвилин; — фiксацiю 
ходу чергових Загальних зборiв Товариства технiчними засобами не 
здiйснювати; — засоби масової iнформацiї на черговi Загальнi збори Това-
риства не допускати; — для виступiв на чергових Загальних зборах слово 
надавати лише акцiонерам Товариства або їх уповноваженим представни-
кам, посадовим особам Товариства, працiвникам Товариства та членам 
робочих органiв Загальних зборiв; — усi питання та/або пропозицiї з питань 
порядку денного чергових Загальних зборiв Товариства надавати виключно 
у письмовому виглядi секретарю чергових Загальних зборiв Товариства че-
рез членiв реєстрацiйної або лiчильної комiсiї до початку розгляду 
вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (на-
йменування) акцiонера або його представника, який подає вiдповiдне пи-
тання та/або пропозицiю. — голосування по першому — одинадцятому, 
тринадцятому — сiмнадцятому питанням порядку денного проводити за до-
помогою бюлетенiв для голосування; — голосування по дванадцятому пи-
танню порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятив-
ного голосування; — одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для 
вирiшення кожного з питань, винесених на голосування (крiм питання, по 
якому голосування проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного 
голосування); — голосування проводити за допомогою бюлетенiв для голо-
сування та бюлетеня для кумулятивного голосування затвердженого зраз-
ка, якi були виданi учасникам чергових Загальних зборiв Товариства (влас-
никам голосуючих акцiй) пiд час їх реєстрацiї для участi у Загальних зборах». 
2 Про затвердження Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 
Вирiшили: «1 Затвердити Головою Загальних зборiв Товариства Голову На-
глядової ради Новiкова Леонiда Миколайовича. 2 Затвердити секретарем 
Загальних зборiв Товариства члена Правлiння, начальника юридичного 
управлiння Товариства Дояра Євгенiя Володимировича». 3 Розгляд звiту 
Правлiння Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. Вирiшили: «1 Звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк затвердити. 2 
Визнати роботу Правлiння Товариства у 2014 роцi задовiльною». 4 Розгляд 
звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. Вирiшили: «1 Звiт про роботу Наглядової ради 
Товариства за 2014 рiк затвердити. 2 Визнати роботу Наглядової ради Това-
риства у 2014 роцi задовiльною». 5 Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Вирiшили: «1 Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк 
затвердити. 2 Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2014 роцi 
задовiльною. 3 Висновки Ревiзiйної комiсiї, пiдготовленi за пiдсумками 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
2014 фiнансового року, затвердити. 4 Визнати роботу Товариства в 2014 
роцi задовiльною». 6 Про затвердження рiчного звiту Товариства та рiчних 
результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Вирiшили: «1 Затвердити 
рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, складений за Мiжнародними стандарта-
ми фiнансової звiтностi (МСФЗ), який включає в себе: 1.1 Консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть Товариства та його дочiрнiх пiдприємств (як єдиної 
економiчної одиницi) у складi звiту про фiнансове становище, звiту про су-
купний дохiд, звiту про рух грошових коштiв, звiту про змiни у власному 
капiталi та примiток до рiчної фiнансової звiтностi. 1.2 Фiнансову звiтнiсть 
Товариства у складi балансу (звiту про фiнансове становище), звiту про 
фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових 
коштiв, звiту про власний капiтал та примiток до рiчної фiнансової звiтностi. 
2 Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства та його дочiрнiх 
пiдприємств (як єдиної економiчної одиницi), щодо яких Товариством скла-
дається консолiдована фiнансова звiтнiсть, а також чистий фiнансовий ре-
зультат Товариства та його дочiрнiх пiдприємств (як єдиної економiчної 
одиницi) за 2014 рiк (за даними консолiдованої фiнансової звiтностi) — при-
буток у розмiрi 2729,5 тис. грн. 3 Затвердити рiчнi результати дiяльностi То-
вариства за 2014 рiк та чистий фiнансовий результат Товариства за 2014 рiк 
(за даними фiнансової звiтностi) — збитки у розмiрi 12 421 тис. грн. 7 Про 
розподiл збиткiв Товариства. Вирiшили: «1 Збитки Товариства в розмiрi 
12421 тис. грн., отриманi за пiдсумками роботи у 2014 роцi, покрити 
(розподiлити) за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства. 2 Дивiденди 
за наслiдками роботи Товариства у 2014 роцi не виплачувати». 8 Про за-
твердження стратегiї розвитку та основних напрямiв дiяльностi Товариства 
на 2015 рiк. Вирiшили: «Затвердити стратегiю розвитку та основнi напрями 
дiяльностi Товариства на 2015 рiк». 9 Про внесення змiн до Статуту Товари-
ства. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Вирiшили:  
«1 Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення 
його у новiй редакцiї, що додається. 2 Встановити, що Статут Товариства у 
новiй редакцiї набуває чинностi для Товариства, його акцiонерiв та посадо-
вих осiб з моменту прийняття цього рiшення черговими Загальними збора-
ми, а для третiх осiб — з дня його державної реєстрацiї. 3 Уповноважити 
Голову Правлiння Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї 
вiд iменi його акцiонерiв та вчинити дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю 
цього Статуту у встановленi законом порядку та строки». 10 Про внесення 
змiн до Положення про Загальнi збори Товариства, Положення про Нагля-
дову раду Товариства, Положення про Правлiння Товариства, Положення 
про Ревiзiйну комiсiю Товариства та затвердження нових редакцiй цих По-
ложень. Вирiшили: «1 Внести змiни до Положення про Загальнi збори Това-
риства, виклавши його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Загальнi 
збори Товариства в новiй редакцiї, що додається. 2 Внести змiни до Поло-
ження про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новiй редакцiї. За-
твердити Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї, що 
додається. 3 Внести змiни до Положення про Правлiння Товариства, ви-
клавши його в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Правлiння Това-
риства в новiй редакцiї, що додається. 4 Внести змiни до Положення про 
Ревiзiйну комiсiю Товариства, виклавши його в новiй редакцiї. Затвердити 
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї, що додаєть-
ся». 11 Про дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв На-
глядової ради Товариства. Вирiшили: «Достроково припинити повноважен-
ня (вiдкликати) членiв Наглядової ради Товариства, а саме: 1) Новiкова 
Леонiда Миколайовича (Голова Наглядової ради), 2) Сiтнiкова Миколу 
Олександровича, 3) Вiльнит Сергiя Петровича, 4) Остроушка Валерiя 
Леонiдовича, 5) Фесенка Олександра Миколайовича». 12 Про обрання 
членiв Наглядової ради Товариства. Вирiшили: 1 Шляхом кумулятивного 
голосування обрано до складу Наглядової ради Товариства наступних осiб: 
1) Новiкова Леонiда Миколайовича, 2) Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay), 
3) Вiльнит Сергiя Петровича, 4) Фесенка Олександра Миколайовича, 5) До-
яра Євгенiя Володимировича. 13 Про визначення (встановлення) строку 
повноважень членiв Наглядової ради. Вирiшили: «Визначити (встановити) 
строк повноважень членiв Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з дня 
обрання їх членами Наглядової ради Товариства». 14 Про затвердження 
умов договорiв (контрактiв), якi будуть укладатись з членами Наглядової 
ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. Вирiшили: 
«1 Встановити, що виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх 
повноважень здiйснюється на платнiй основi. Затвердити умови оплатного 
цивiльно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Това-
риством з Головою Наглядової ради Товариства вiдповiдно до проекту, який 
додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укла-
дення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства вiдповiдно до 
проекту, який додається. Встановити, що розмiр щорiчної винагороди Голо-
ви Наглядової ради Товариства складає 2 % (два вiдсотки) вiд чистого при-
бутку, отриманого Товариством за результатами фiнансово — господарської 
дiяльностi у попередньому фiнансовому роцi. Встановити, що Голова На-
глядової ради самостiйно обирає форму вiдносин мiж ним та Товариством 
(цивiльно-правовий договiр чи контракт). 2 Встановити, що виконання чле-
нами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здiйснюється на 
безоплатнiй основi. Затвердити умови безоплатного цивiльно-правового до-
говору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради То-
вариства вiдповiдно до проекту, який додається. 3 Затвердити кошторис 
оплати дiяльностi Голови та членiв Наглядової ради Товариства (додаєть-
ся). 4 Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Това-
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риства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства». 15 
Про кредит, заставу, iпотеку, страхування, поруку (в тому числi майнову по-
руку), а також про можливе вiдчуження майна Товариства для забезпечен-
ня кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб. Про надан-
ня Наглядовiй радi Товариства повноважень з питань визначення умов 
правочинiв щодо кредитування Товариства, застави, iпотеки, страхування, 
поруки (в тому числi майнової поруки). Про надання Наглядовiй радi Това-
риства повноважень з питань визначення осiб, якi будуть дiяти вiд iменi То-
вариства при вчиненнi таких правочинiв. Вирiшили: «1 Попередньо схвали-
ти неодноразове вчинення Товариством протягом одного року з дати 
прийняття цього рiшення правочинiв (договорiв, контрактiв, угод) кредиту, 
страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в тому числi майнової поруки) 
iз правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних 
операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб з можливiстю вiдчуження 
майна Товариства пiд час звернення стягнення на предмет застави та/або 
iпотеки вiдповiдно до умов таких правочинiв. Гранична сукупна вартiсть 
(сума) всiх вказаних правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповне-
ннями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не 
може перевищувати еквiвалент 300 (трьохсот) мiльйонiв доларiв США за 
курсом Нацiонального банку України на момент укладення зазначених 
правочинiв (договорiв, контрактiв, угод), а строк дiї кожного зi згаданих 
правочинiв (договорiв, контрактiв, угод) не повинен перевищувати 10 (деся-
ти) рокiв, а сума кожного з правочинiв (договорiв, контрактiв, угод). Попере-
дньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прий-
няття цього рiшення правочинiв (договорiв, контрактiв, угод) щодо внесення 
змiн та/або доповнень до вказаних правочинiв (договорiв, контрактiв, угод) 
кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в тому числi й майно-
вої поруки) для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-
яких третiх осiб з можливiстю вiдчуження майна Товариства пiд час звер-
нення стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов 
таких правочинiв, або щодо розiрвання (припинення) вказаних правочинiв 
(договорiв, контрактiв, угод). 2 Надати повноваження Наглядовiй радi Това-
риства визначати умови кредитних угод (договорiв, контрактiв), договорiв 
страхування, договорiв (контрактiв) застави та/або iпотеки, договорiв пору-
ки (в тому числi й майнової поруки) для забезпечення кредитних операцiй 
Товариства та/або будь-яких третiх осiб з можливiстю вiдчуження майна То-
вариства пiд час звернення стягнення на предмет застави та/або iпотеки 
вiдповiдно до умов таких правочинiв, а також будь-яких правочинiв щодо 
внесення змiн та/або доповнень до таких правочинiв (договорiв, контрактiв, 
угод) або розiрвання (припинення) таких правочинiв (договорiв, контрактiв, 
угод). 3 Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати осiб, 
якi будуть дiяти вiд iменi Товариства при вчиненнi (пiдписаннi) правочинiв 
(договорiв, контрактiв, угод) кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, 
поруки (в тому числi майнової поруки) для забезпечення кредитних операцiй 
Товариства та/або будь-яких третiх осiб з можливiстю вiдчуження майна То-
вариства пiд час звернення стягнення на предмет застави та/або iпотеки 
вiдповiдно до умов таких правочинiв, а також будь-яких правочинiв щодо 
внесення змiн та/або доповнень до таких правочинiв (договорiв, контрактiв, 
угод) або розiрвання (припинення) таких правочинiв (договорiв, контрактiв, 
угод)». 16 Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися Товариством, предметом яких є (якi за своїм характером направленi 
на) одержання Товариством кредитiв та/або позик, надання Товариством в 
заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або 
позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб, надання Това-
риством порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних 
та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб, страху-
вання майна Товариства, вiдчуження майна Товариства та граничної сукуп-
ної вартостi таких значних правочинiв. Про надання Наглядовiй радi Това-
риства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинiв. 
Про надання Наглядовiй радi Товариства повноважень з питань визначення 
осiб, якi будуть дiяти вiд iменi Товариства при вчиненнi таких значних 
правочинiв. Вирiшили: «1 Попередньо схвалити вчинення Товариством про-
тягом одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, 
предметом яких є (якi за своїм характером направленi на) одержання Това-
риством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; 
надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забез-
печення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких 
третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для 
забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-
яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Товари-
ства, що пов'язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або 
iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки. 
Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв (з усiма 
можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом одного року з 
дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 300 
(трьохсот) мiльйонiв доларiв США за курсом Нацiонального банку України 
на момент вчинення зазначених значних правочинiв, а строк дiї кожного з 
таких значних правочинiв не повинен перевищувати 10 (десяти) рокiв (далi 
по тексту рiшення з цього питання порядку денного — Значнi Правочини). 
Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати 
прийняття цього рiшення будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або 

доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких 
Значних Правочинiв. 2 Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження 
визначати всi та будь-якi умови таких Значних Правочинiв, а також будь-
яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких Значних 
Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв. 3 На-
дати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати осiб, якi будуть 
дiяти вiд iменi Товариства при вчиненнi (пiдписаннi) таких Значних 
Правочинiв, а також будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або допо-
внень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Зна-
чних Правочинiв». 17 Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на) придбання або вiдчуження Товариством зерна (рiзних видiв 
зернових та/або олiйних культур) та/або продуктiв його переробки (рiзних 
видiв олiї та/або рiзних видiв макухи (шроту)) шляхом укладення договорiв 
поставки, купiвлi-продажу, комiсiї та граничної сукупної вартостi таких зна-
чних правочинiв. Про надання Наглядовiй радi Товариства повноважень з 
питань визначення умов таких значних правочинiв. Про надання Наглядовiй 
радi Товариства повноважень з питань визначення осiб, якi будуть дiяти вiд 
iменi Товариства при вчиненнi таких значних правочинiв. Вирiшили: «1 По-
передньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня прий-
няття цього рiшення значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм 
характером направленi на) придбання або вiдчуження Товариством зерна 
(рiзних видiв зернових та/або олiйних культур) та/або продуктiв його пере-
робки (рiзних видiв олiї та/або рiзних видiв макухи (шроту)) шляхом укла-
дення, зокрема, але не виключно, договорiв поставки, купiвлi-продажу, 
комiсiї. Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв 
(з усiма можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом одного 
року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 
500 (п'ятиста) мiльйонiв доларiв США за курсом Нацiонального банку Укра-
їни на момент вчинення зазначених значних правочинiв, а строк дiї кожного 
з таких значних правочинiв не повинен перевищувати 5 (п'яти) рокiв (далi по 
тексту рiшення з цього питання порядку денного — Значнi Правочини). По-
передньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати 
прийняття цього рiшення будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або 
доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких 
Значних Правочинiв. 2 Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження 
визначати всi та будь-якi умови таких Значних Правочинiв, а також будь-
яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких Значних 
Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв. 3 На-
дати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати осiб, якi будуть 
дiяти вiд iменi Товариства при вчиненнi (пiдписаннi) таких Значних 
Правочинiв, а також будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або допо-
внень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Зна-
чних Правочинiв».

Акцiонером Товариства Хижньою Л.Є. внесено пропозицiї щодо 
кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства. Iнших пропозицiй, щодо 
питань порядку денного та/або проектiв рiшень iз запропонованих питань 
порядку денного, не надходило.

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

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

ємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1120761 931496
Основні засоби (за залишковою вартістю) 255769 258854
Довгострокові фінансові інвестиції 18747 18755
Запаси 545057 389777
Сумарна дебіторська заборгованість 237357 216969
Грошові кошти та їх еквіваленти 44487 42786
Власний капітал 407002 274634
Статутний капітал 15516 15516
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

257056 124688

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2857 82694
Поточні зобов'язання і забезпечення 710902 574168
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

272.1587171 -25.5365954

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

272.1587171 -25.5365954

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 486400 486400
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 

вартість

0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0

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

0 0

Голова Правлiння  Закарлюка Олег Васильович
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Лантманнен Акса"

2. Код за ЄДРПОУ 00378537
3. Місцезнаходження 08300 м.Бориспiль вул.Привокзаль-

на, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс +380443717809 +380443717808
5. Електронна поштова адреса irina.pronina@axa.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

II. Текст повідомлення
Член Наглядової ради акцiонер — юридична особа Лантманнен Варгар-

да Кварн АБ («Lantmannen Vargarda Kvarn» AB), резидент Швецiї 
(iдентифiкацiйний код 556001-3178), вiдкликаний (звiльнений) 26.04.2016. 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 99,9897% голосуючих 
акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 20947653,15 грн. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 23 вiд 
26.04.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав 
посаду 13 рокiв.

Посадова особа член Наглядової ради Оле Соммерстад, резидента 
Норвегiї, вiдкликаний (звiльнений) 26.04.2016. Згоди фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi  — 0 грн. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, прото-
кол № 23 вiд 26.04.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв 
акцiонерiв. Займав посаду бiльше 6 рокiв.

Посадова особа член Наглядової ради Мiхаель Сiгсфорс, резидент 
Швецiї, вiдкликаний (звiльнений) 26.04.2016. Згоди фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi  — 0 грн. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, прото-
кол № 23 вiд 26.04.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв 
акцiонерiв. Займав посаду бiльше 6 рокiв.

Посадова особа член Наглядової ради Стен Крiстер Закарi, резидент 
Швецiї, вiдкликаний (звiльнений) 26.04.2016. Згоди фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi  — 0 грн. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, прото-
кол № 23 вiд 26.04.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв 
акцiонерiв. Займав посаду 1 рiк.

Посадова особа член Наглядової ради Дiк Рiттердаль, резидент Швецiї, 
вiдкликаний (звiльнений) 26.04.2016. Згоди фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 

особi  — 0 грн. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, прото-
кол № 23 вiд 26.04.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв 
акцiонерiв. Займав посаду 1 рiк.

Посадова особа член Наглядової ради Фредрiк Мальмфорс, резидент 
Швецiї, обраний (призначений) 26.04.2016. Згоди фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 
— 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Була Представником Лантманнен 
Варгарда Кварн АВ в Наглядовiй радi ця особа з 2014 р. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 23 вiд 26.04.2016 р. згiдно по-
рядку денного загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа член Наглядової ради Стен Крiстер Закарi, резидент 
Швецiї, обраний (призначений) 26.04.2016. Згоди фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 
— 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду члена Наглядової ради 
ПАТ «Лантманнен Акса» обiймала ця особа з 29.04.2015 р. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 23 вiд 26.04.2016 р. 
згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа член Наглядової ради Оле Соммерстад, резидент 
Норвегiї, обраний (призначений) 26.04.2016. Згоди фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi  — 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду члена Наглядової 
ради ПАТ «Лантманнен Акса» обiймала ця особа з 15.04.2010 р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 23 вiд 26.04.2016 р. 
згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа член Наглядової ради Мiхаель Сiгсфорс, резидент 
Швецiї, обраний (призначений) 26.04.2016. Згоди фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi  — 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду члена Наглядової 
ради ПАТ «Лантманнен Акса» обiймала ця особа з 15.04.2010 р. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 23 вiд 26.04.2016 р. 
згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа член Наглядової ради Дiк Рiттердаль, резидент Швецiї, 
обраний (призначений) 26.04.2016. Згоди фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голо-
суючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 0 грн. 
Призначено строком на 3 роки. Посаду члена Наглядової ради Лантманнен 
Крафт АБ Швецiя обiймала ця особа з 2010 р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв, протокол № 23 вiд 26.04.2016 р. згiдно порядку ден-
ного загальних зборiв акцiонерiв.

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 Червак Iгор Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.27
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛАНТМАННЕН АКСА”

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 
"ШПАНIВАГРОЦУКОР", 31620321 , 
Рівненська Рiвненський 35302 с. Великий 
Олексин вул. Промислова, 2 0-362277266

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

вiдсутня

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ", 
33248430 , Дніпропетровська — 
49094 Днiпропетровськ Набережна 
Перемоги, 32 0567161922

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

27.04.2016

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

http://ings.com.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 
ТОВАРИСТВО «МОТОР СIЧ», 
14307794, пр. Моторобудівни-
ків, 15, м.Запоріжжя, Шевченків-
ський, Запорiзька область, 
69068, Україна, 0617204211

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

http://motorsich.com/rus/
investors/othetnost/reg_inform/

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

Приватне підприємство 
аудиторська фірма «ЗапоріжАу-
дит.Податки.Право», 13625523

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 26.03.2015 року. Кво-
рум зборів: 75,21% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах 26 березня 2015 р.: 
1.Обрання лічильної комісії зборів.
2.Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження 
звіту наглядової ради Товариства.
3.Про економічний стан АТ «МОТОР СІЧ» за 2014 рік, основні напрямки 
виробничої і фінансово-економічної діяльності Товариства на 2015 рік. За-
твердження річного звіту Товариства. 
4.Звіт ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії Товариства. 
5.Фактичне використання цільових фондів, утворених за рахунок прибут-
ку, розподіл прибутку за підсумками 2014 року. Формування та розподіл 
прибутку за планом на 2015 рік. 
6.Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «МОТОР СІЧ» і організацій-
ної структури Товариства.
7.Затвердження нової редакції Положення про загальні збори АТ «МОТОР 
СІЧ».
8.Припинення повноважень та обрання нового складу ради директорів.
9.Припинення повноважень та обрання нового складу наглядової ради.
10.Припинення повноважень та обрання нового складу ревізійної комісії.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З першого питання порядку денного вирішили обрати лічильну комісію за-
гальних зборів у кількості 25 осіб; рішення прийняте 99,99% голосів. 
З другого питання порядку денного вирішили звіт наглядової ради Товари-
ства за 2014 рік затвердити; рішення прийняте 99,99% голосів.
З третього питання порядку денного вирішили річний звіт АТ «МОТОР 
СІЧ» за 2014 рік затвердити, основні напрямки виробничої і фінансово-
економічної діяльності Товариства на 2015 рік затвердити; рішення при-
йняте 99,99% голосів.
З четвертого питання порядку денного вирішили Звіт ревізійної комісії за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік за-
твердити; рішення прийняте 99,99% голосів.
З п’ятого питання порядку денного вирішили затвердити використання ці-
льових фондів, утворених за рахунок прибутку, за підсумками роботи акці-
онерного товариства за 2014 рік у межах фактичних витрат у розмірі  
387,8 млн.грн., підтвердити доцільність витрат підприємства у 2014 році у 
суммі 671,1 млн.грн., направити на виплату дивідендів 49,9 млн.грн., час-
тину вільного прибутку 2014 року, що залишилася, направити на поповне-
ння оборотніх активів підприємства для виконання довгострокових контр-
актів, збільшення тарифів та окладів, забеспечення стабільної роботи 
підприємства в існуючих фінансових умовах, затвердити планову величи-
ну витрат цільових фондів за рахунок прибутку на 2015 рік у розмірі  
692,7 млн.грн.; рішення прийняте 92,41 % голосів.
З шостого питання порядку денного вирішили внести запропоновані на 
загальних зборах пропозиції щодо змін Статуту АТ»МОТОР СІЧ» та орга-
нізаційної структури Товариства; рішення прийняте 99,99% голосів.
З сьомого питання порядку денного вирішили затвердити нову редакцію 
Положення про загальні збори АТ «МОТОР СІЧ»; рішення прийняте 
99,99% голосів
З восьмого питання порядку денного вирішили припинити повноваження 
членов ради директорів та обрати новий склад ради директорів: Березов-
ський М.Н. , Войтенко С.А., Гараненко Р.С. , Горбик К.І., Жеманюк П.Д. , 
Лунін В.О., Недашковський О.П., Пидорич Р.А., Покатов О.В., Поспелов 
О.М., Семенов В.Б., Ширков В.Т; рішення прийняте 99,99% голосів
З дев’ятого питання порядку денного вирішили припинити повноваження 
членов наглядової ради та обрати наглядову раду у наступному складі:

Богуслаєв Олександр Вячеславович — 1650312 голосів, Гречиха Юрій 
Михайлович — 1171008 голосів; Касай Павло Олександрович — 
1352405  голосів, Кононенко Петро Іванович — 1349365 голосів, Коцюба 
Віктор Юрійович — 1444363 голосів, Логвин Валерій Михайлович — 
1296901 голосів, Малиш Анатолій Миколайович — 1836035 голосів Мол-
чанов Михайло Миколайович — 1298121 голосів, Труш Михайло Івано-
вич  — 1 438 805 голосів
З десятого питання порядку денного вирішили припинити повноваження 
членов ревізійної комісії та обрати ревізійну комісію у наступному складі: 
Баранник Олександр Андрійович — 1227468 голосів, Вишневський Сергій 
Миколайович — 1521279 голосів, Завгородня Людмила Іванівна — 1518239 
голосів, Зінченко Андрій Валентинович — 1521053 голоси Пастернак Ва-
лентин Григорович — 1189559 голосів, Пирогов Леонід Олексійович — 
1518085 голосів, Поливяний Олександр Миколайович — 1520711 голосів.
6. Інформація про дивіденди. 

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

62339700 0 49871760 0

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

30 0 24 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

14.04.2016 01.01.1900 10.04.2015 01.01.1900

Дата виплати 
дивідендів

25.04.2016 01.01.1900 20.04.2015 01.01.1900

Опис
Інформація про дивіденди за результатами звітного періоду.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 24.03.2016 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
14.04.2016 р.
Дата початку виплати дивідендів: 25.04.2016 р.
Розмір виплати дивідендів: 30,00 грн. на 1 акцію.
Порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів буде проводиться відпо-
відно до норм, встановлених Законами України «Про акціонерні товари-
ства», «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», нормативними документами Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.
Строк виплати дивідендів: з 25.04.2016 року по 24.09.2016 року.

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

звітний попередній
Усього активів 20 756 541 16 584 942
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 817 858 5 220 414
Довгострокові фінансові інвестиції 66 507 52 904
Запаси 10 533 272 7 224 549
Сумарна дебіторська заборгованість 2 224 832 2 305 253
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 273 420 950 503
Власний капітал 14 234 040 10 768 237
Статутний капітал 280 529 280 529
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13 316 483 9 891 624
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 246 200 1 829 588
Поточні зобов’язання і забезпечення 5 276 301 3 987 117
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1 636,12 750,90

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

1 636,12 750,90

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 077 990 2 077 990
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 

вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Голова ради директорів
АТ «МОТОР СІЧ»  С.А. Войтенко

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СIЧ»
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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 "IНГ Банк 
Україна", код ЄДРПОУ 21684818, Подiльський р-н, 
04070, Київ, Спаська 30А (044) 2303030,

2. Дата розкриття 
повного тексту річ-
ної інформації у за-
гальнодоступній ін-
формаційній базі 
даних Комісії

29.04.2016

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на 
якій розміщено ре-
гулярну річну інфор-
мацію

http://www.ingwb.com/6012.aspx

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

ПрАТ «КПМГ Аудит» Свідоцтво Аудиторської 
палати України № 2397 від 26 січня 2001 р., Код 
ЄДРПОУ 31032100

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

1. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 21.03.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Змiни в Ревiзiйнiй комiсiї банку. Особи, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала прове-
дення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
Правлiння Банку. Результати розгляду питань по-
рядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
2. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 15.04.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Змiни в Наглядовiй радi Банку. Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала проведен-
ня ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Правлiння 
Банку. Результати розгляду питань порядку денно-
го: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. Причини, чому 
загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
3. Вид загальних зборів — чергові; Дата проведен-
ня  — 23.04.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Затвердження результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi Банку за 2014 рiк, звiту ау-
дитора; 2. Розподiл прибутку Банку за 2014 
фiнансовий рiк. Особи, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного: вiдсутнi. Особа, 
що iнiцiювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних 
зборiв: Правлiння Банку. Результати розгляду питань 
порядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
4. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 26.06.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Затвердження статуту Банку в новiй 
редакцiї; 
2.Затвердження Положень про Наглядову Раду та 
Правлiння Банку; 3. Змiни в Наглядовiй Радi Бан-
ку. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного: вiдсутнi. Особа, що 
iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загаль-
них зборiв: Правлiння Банку. Результати розгляду 
питань порядку денного: 100% "ЗА". Рiшення 
прийнятi. Причини, чому загальнi збори не 
вiдбулися: вiдсутнi.

5. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 21.09.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Змiни в Наглядовiй Радi Банку. Особи, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала прове-
дення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
Правлiння Банку. Результати розгляду питань по-
рядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
6. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 20.10.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Змiни в Наглядовiй Радi Банку. Особи, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала прове-
дення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
Правлiння Банку. Результати розгляду питань по-
рядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
7. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 07.12.2015;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Змiни в Наглядовiй Радi Банку. Особи, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала прове-
дення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
Правлiння Банку. Результати розгляду питань по-
рядку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi. 

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

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 Загальними зборами акціонерів рішення про 
виплату дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15102924 12581959
Грошові кошти та їх еквіваленти 3192137 2731282
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 11881694 9617993
Усього зобов'язань 12156034 10489957
Кошти банків 8420855 7180204
Кошти клієнтів 3638849 3171296
Усього власного капіталу 2946890 2092002
Статутний капітал 751579 751579
Чистий прибуток/(збиток) 854888 410725
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.0117 0.0056

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“IНГ БАНК УКРАїНА”
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1. ПРАТ АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТОРІЧЧЯ 18
2. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301 65
3. ПРАТ АВ-ФАРМА 20
4. ПРАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 52
5. ПРАТ АЛБЕ-ГРУП 5
6. ПРАТ АЛЬЦЕСТ 12
7. ПРАТ АНТАЛ-ЕКСПЕРТ 17
8. ПАТ АРТЕМ-БАНК 38
9. ПРАТ АСК ІНГО УКРАЇНА 66

10. ПРАТ АСК ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 70
11. ПРАТ АТЛЕТИКА ВІВА 22
12. ПАТ БАНК ПОРТАЛ 30
13. ПРАТ БАРВАПРОМТАРА 18
14. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 52
15. ТОВ БІЛГОРОД ІНВЕСТ 26

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПО-
РIЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 12329» 
(код за ЄДРПОУ 03114164) повідомляє, що в опублікованій 25.04.2016 в газеті 
«Відомості НКЦПФР» №79 річній інформації за 2015 рік помилково невірно вка-

зана адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію, та спростовує її. Вірна інформація:
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію http://03114164.smida.gov.ua/

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МАКIїВСЬКИй 
ЗАВОД «ЛАЗЕР», 14310684, 51400 
Днiпропетровська область д/н м. 
Павлоград вул. Карла Маркса, буд. 96, 
корпус 1, квартира, 42, (062) 345-94-74

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

26.04.2016

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

lazer.dn.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МIЖНА-
РОД НЕ БЮРО КРЕДИТ-
НИХ IСТО РIй», 34299140 
м. Київ, Шевченкiвський, 03062, мiсто 
Київ, проспект Перемоги, 0442233392

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

http://credithistory.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИй ХЛІ-
БОКОМБІНАТ». 2.Код за ЄДРПОУ:00381381 3. Місцезнаходження: 
53207 Нікополь, вул.. Першотравнева 22/1. 4. Міжміський код, телефон, 
факс 0566 691-660, 0566 680-180. 5. Електронна поштова адреса office@
nhk.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації NHK.COM.UA/ 7. Вид особли-
вої інформації : Зміна складу посадових осіб

II. Текст повідомлення Обрано членом ревiзiйної комiсiї Гайдук Оксану 
Валерiївну , пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 25.04.2016 року строком: на 
п'ять рокiв. Гайдук О.В. займала посаду ведучого фiнансового менеджера 
ТОВ «Фармфорвард»; з 19.04.2013 по теперiшнiй час займає посаду За-
ступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ «Днiпровський 
тепличний комбiнат. Частка в статутному капiталi ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» становить 6,9% загальною номiнальною вартiстю акцiй 
345159,00 грн.. Непогашенi судимостi за корисловi та посадовi злочини не 

має. Посадова особа не надає згоди на розголошення пасспортних даних. 
Обрано членом ревiзiйної комiсiї Фiнько Володимира Миколайовича , 
пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» № 1 вiд 25.04.2016 року строком: на п'ять рокiв.Фiнько В.М. 
займає посаду директором ТОВ «Фармфорвард» . Частка в статутному 
капiталi ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» становить 9,9% загальною 
номiнальною вартістю 499500,00 грн.. Непогашенi судимостi за корисловi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на розголо-
шення паспортних даних. Обрано членом ревiзiйної комiсiї Нищету Наталiю 
Iванiвну , пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» № 1 вiд 25.04.2016 року строком: на п'ять рокiв . Нище-
та  Н.I. займає посаду економiста ТОВ «Фармфорвард» . Частка в статут-
ному капiталi ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» становить 9,9% загаль-
ною номiнальною вартiстю 499500,00 грн.. Непогашенi судимостi за 
корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на 
розголошення пасспортних даних. 

III. Підпис1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2 Найменування посади голова правління 
ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовський Ю.Б. 26.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ»

Річна інформація емітента  
за 2015 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товариство 

«Завод напівпровідників»
1.2. Організаційно-правова форма — Приватне акціонерне товариство 

1.3. Місцезнаходження емітента — Україна, 69600, Запоріжжя, Теплич-
на, 16

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 31792555
1.5. Міжміський код та телефон — (061) 214-85-14
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію http://scplant.at.ua 
Генеральний директор  Антонов С.М.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
16. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК 69
17. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №9 «ПОЛТАВАНАФТОГАЗБУД» 38
18. ПАТ ВЕЛИКА КРУЧА 67
19. ПАТ ВЕПР 61
20. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» 13
21. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕТАЛІСТ 18
22. ПАТ ВІННИЦЯГАЗ 73
23. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ОПТОВО-РОЗДРІБНА ФІРМА «ГАЛАНТ» 31
24. ПАТ ГОТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНИЙ 48
25. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 39
26. ПРАТ ДВ СИСТЕМА 26
27. ПАТ ДІАМАНТБАНК 43
28. ПАТ ДНІПРЯНКА 63
29. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 35
30. ПРАТ ДТР 31
31. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ україна 11
32. ПАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 21
33. ПАТ ЕЛІТА 12
34. ПАТ ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ 58
35. ТОВ ЕСУ 20
36. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 13
37. ПАТ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» 35
38. ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» 79
39. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ПОЛІССЯ 64
40. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 34
41. ПРАТ ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ 86
42. ПАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 9
43. ПАТ ЗАПОРІЖКОКС 16
44. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 7
45. ПРАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 62
46. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329 49
47. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329 86
48. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 50
49. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» 22
50. ПАТ ІДЕЯ БАНК 14
51. ПАТ ІДЕЯ БАНК 27
52. ПРАТ ІММОБІЛЄ 26
53. ПАТ ІНГ БАНК УКРАЇНА 55
54. ПРАТ ІНСТИТУТ «СУМИПРОЕКТ» 35
55. ЗАТ ІНФУЗІЯ 62
56. ЗАТ ІНФУЗІЯ 64
57. ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ 58
58. ПАТ КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА 25
59. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 72
60. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 20
61. ПАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 37
62. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКІ КОВБАСИ 37
63. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 76
64. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ХРЕЩАТИК 75
65. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 8
66. ПРАТ КОНКОРД ФІНАНС 8
67. ПАТ КРЕАТИВ ГРУП 22
68. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 27
69. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 13
70. ПАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 80
71. ПАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 83
72. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 52
73. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ СПРИЯННЯ 63
74. ПРАТ ЛІТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛЮБИЧ» 9
75. ПРАТ ЛІТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛЮБИЧ» 10
76. ДТГО ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 10
77. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЛАЗЕР 86
78. ПРАТ МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ 59
79. ПАТ МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 7
80. ПАТ МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 7
81. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 86
82. ПАТ МОТОР СІЧ 54
83. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ 59
84. ПРАТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ШЕЛЬФ 17
85. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 31
86. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 68
87. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 70
88. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 71
89. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 78
90. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 86
91. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 24
92. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 29
93. ПРАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 70
94. ПРАТ НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 74
95. ПАТ НОРД 32
96. ПАТ ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 67
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
97. ПАТ ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ 23
98. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ 6
99. ПАТ ОТП БАНК 56

100. ПАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 75
101. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -125 60
102. ПРАТ ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 35
103. ПРАТ ПЛАТАН ПЛЮС 9
104. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 53
105. ПРАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХАРКІВТУРИСТ» 59
106. ПРАТ ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 19
107. ПАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 81
108. ПАТ ПОЛТАВАРИБГОСП 66
109. ТОВ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «РІКА» 60
110. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 67
111. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ПРОМІНЬ 64
112. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» 17
113. ПРАТ РЕМБУДТОРГ 4
114. ПРАТ РЕСТОРАН ГРАДЕЦЬКИЙ 17
115. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ 11
116. ТОВ СІРІУС 64
117. ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ 19
118. ПАТ СКФ УКРАЇНА 24
119. ПРАТ СОЮЗ 37
120. ПРАТ СПЕКТР-М 20
121. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» 83
122. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАРАНТ» 12
123. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 42
124. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ» 74
125. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 21
126. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» 5
127. ПРАТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛАЗ» 6
128. ПРАТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛАЗ» 37
129. ПРАТ СУДНОПІДЙОМ 62
130. ПРАТ СУДНОПІДЙОМ 64
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