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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 ТОВАРИ-
СТВО «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО»; 05518768; вул. Фрунзе, буд.160, Полтава, 
Полтавська обл., 36008; 0532-67-88-10.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ Аудиторська фірма «КАПІТАЛЪ», 31391266.

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів від-
булися 27.04.2015 р., Порядок денний: 1.Про обрання голови та членів лі-
чильної комісії, про прийняття рішення про припинення повноважень голо-
ви та членів лічильної комісії, про обрання складу президії. 2. Про розгляд 
Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 3. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комі-
сії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Про розгляд Звіту Наглядо-
вої ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Ви-
значення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяль-
ності Товариства у 2014 р. 7. Про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради Товариства. 8. Визначення кількісного складу Наглядової ради 
Товариства. 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради Товариства.Проведення загальних зборiв 
iнiцiювала Наглядова рада. Пропозiцiї що перелiку питань порядку денного 
були наданi Наглядовою радою. Інших пропозицій не надходило. Постано-
вили по першому питанню : 1.1.Обрати лічильну комісію у складі: Голови 
комісії — Безсмертна А.О. та членів комісії Горобець В.В., Даценко Г.І., Си-
дорова Е.В., Подолян Н.П. 1.2. Повноваження голови та членів лічильної 
комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків 
на цих зборах в повному обсязі.1.3. Обрати склад президії зборів: Лаврі-
ченко В.М., Перепеляк Л.Б., Бражник Н.І. По другому питанню постанови-
ли: 2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результа-
ти фінансово-господарської діяльності товариства за 2014р. По третьому 
питанню постановили: 3.1. Затвердити Звіт та висковки Ревізійної комісії 
Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014р. По четвер-
тому питанню постановили: 4.1. Затвердити звіт наглядової ради Товари-
ства за 2014р. По п'ятому питанню постановили: 5.1. Затвердити річний 
звіт Товариства за 2014р. По шостому питанню постановили: 6.1. Прибуток 
отриманий Товариством у 2014 році в сумі 10 906,7 тис. грн. розподілити 

наступним чином: — частину прибутку врозмірі 5% , а саме 545,3 тис. грн. 
направити до резервного фонду Товариства. — частину прибутку в розмірі 
10 361,4 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів. По 
сьомому питанню постановили: 7.1. Припинити повноваження членів На-
глядової ради Товариства, а саме: Хасанов Магомет Абдулмаджитович, 
Мурга Тетяна В'ячеславівна, Ігнат'єва Ольга Миколаївна.По восьмому пи-
танню постановили: 8. Визначити склад Наглядової ради Товариства у 
кількості 3 (трьох) осіб.По дев'ятому питанню постановили : 9.1. Обрати 
членами Наглядової ради Товариства: Хасанов Магомет Абдулмаджито-
вич, Мурга Тетяна В'ячеславівна, Ігнат'єва Ольга Миколаївна, на необме-
жений термін, до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу 
Наглядової ради Товариства.9.2. Затвердити умови договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди: тип договору — цивільно-правовий та безоплатний; права, 
обов'язки, відповідальність члена Наглядової ради встановлюються відпо-
відно до Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову раду 
Товариства»;інші умови договору встановлюються на розсуд уповноваже-
ної особи на підписання договорів відповідно до Статуту Товариства та 
Положення «Про Наглядову раду Товариства». 9.3.Обрати Генерального 
директора Товариства — Лавріченко Василя Микитовича уповноваженою 
особою, якому надаються повноваження щодо підписання договорів з чле-
нами Наглядової ради Товариства.6. Інформація про дивіденди: За резуль-
татами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 143352 121491
Основні засоби (за залишковою вартістю) 74430 77834
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 19948 16660
Сумарна дебіторська заборгованість 23641 23978
Грошові кошти та їх еквіваленти 22965 2206
Власний капітал 101418 83646
Статутний капітал 67416 67416
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14918 -4693
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 26287 23698
Поточні зобов’язання і забезпечення 15647 14147
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,9227 0,5662
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,9227 0,5662

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 19261803 19261803
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

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

0 0
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ЗАКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧО-ТОРгОВЕЛьНА ФiРМА 

«УКРТОРгСЕРВiС»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцез-

находження, міжміський код та телефон емітента: Закрите 
акцiонерне товариство «Виробничо-торговельна фiрма 
«Укрторгсервiс», 01437801, вул. Вільнюська, 33, м. Київ, Дні-
провський, 02090, (044) 559-31-96.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
26.04.2016.

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

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Притватне акціонерне това-
риство «Автобаза №2», 03772200, вул. Вербова,8, 80000 м. Київ, Обо-

лонський, 04073, (044) 430-66-40.
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: 03772200.infosite.com.ua 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОБАЗА №2»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВИШНЕ-
ВЕ», 13723022, Київська 23, 
м.  Вишневе, м. Вишневе, 08132, 
(04498) 5-27-02

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

www.vishneve.org

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Гайчур-Агро»
2. Код за ЄДРПОУ: 31880337
3. Місцезнаходження: 70150, Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, 

смт. Тернувате, вул. Елеваторна, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (6144) 9-45-10, 0 (6144) 9-45-38
5. Електронна поштова адреса: gaichur@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: gaichur.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

Повноваження Голови наглядової ради Давидова Сергія Володимиро-
вича припинені на підставі заяви про припинення повноважень за власним 
бажанням відповідно до пп. 1) п. 6.8 Статуту Товариства. Особа перебува-
ла на посаді понад десять місяців з моменту останнього призначення. За-
мість особи, повноваження якої припинено, не обрано іншої особи. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини.

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

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

Директор  Коберняк Валентина Іванівна.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«гАйЧУР-АгРО»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВОЛОДАРСьКО-ВОЛИНСьКИй ЛьО-
НОЗАВОД»; 00306012; 12122, Житомирська обл., Вол.-Волинський 
р-н, с. Рижани, вул. Заводська, 1; (04145)3-37-24.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «Екаунт», 31133478.

5. Інформація про загальні збори 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 19.06.2015 р. Порядок ден-

ний: 1. Обрання робочих органiв загальних зборiв, лiчильної комiсiї та затвер-
дження процедурних питань. 2. Звiт генерального директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 р. та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 р. та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Затвердження рiчного звiту та балан-
су Товариства за 2014 р. 5. Розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства 
за 2014 р. Постановили по пунктам: 1. Обрати голову зборiв Шевчука  Ю.М., 
секретаря - Дайнеко М.В., лiчильну комiсiю у складi: голова- Осiпова  О.С., та 
члени- Терещенко М., Предко В.П. 2. Затвердити звiт генерального директора 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 р. 3. Затвердити 
звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 р. 4. Затвердити звiт та баланс Товариства за 
2014 р. 5. Затвердити розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2014 
р. Усi питання розглянуто та проголосовано одноголосно, рiшення прийнятi, 
про що складено протокол №1. Скликання загальних зборiв iнiцiювала на-

глядова рада. Пропозицiї до перелiку порядку денного подавала наглядова 
рада, iнших пропозицiй не було.

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  1415  1677
Основні засоби (за залишковою вартістю)  934  1195
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  4
Сумарна дебіторська заборгованість  387  405
Грошові кошти та їх еквіваленти  2  1
Власний капітал  403  917
Статутний капітал  797  797
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -471  43
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  1012  760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.10509100  -0.07936720

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

 -0.10509100  -0.07936720

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  3187715  3187715
Цінні папери власних випусків,викуплені 
протягом періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

генеральний директор  Шевчук Юрiй Миколайович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 «ФАРМАК»; 00481198; Фрунзе, 63, м. Київ, область, 04080, Україна; 
8(044)239-19-40.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

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

http://farmak.ua/financial_statements_
and_information_about_the_company
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудит фінансової звітності: Приватне акціонерне товариство «Делойт 
енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», 25642478.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 19.03.2015 року. Кво-

рум зборів: 88,6669% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:

1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 
2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства 
за 2014 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, результатів діяль-
ності Товариства за 2014 рік, балансу, звіту про фінансові результати та 
інших форм річної звітності за 2014 рік.

4. Розподіл прибутку за 2014 рік, затвердження розміру дивідендів за 
2014 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 
2014 рік, порядок розподілу прибутку на 2015 рік.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Таких осіб не було.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Були проведені чергові Загальні збори.
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Жебровську Ф.І. – Генерального директора.
Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2014 

рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.
2. Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 

2014 року як «задовільна».
3. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.
Голосування:
«За» - 29 осіб із загальною кількістю 6 351 218 голосів, що складає 100% 

від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - немає
«Утрималися» - немає
«Недійсні бюлетені» - немає 
Рішення прийнято одноголосно
По другому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Олексійчук О.М. – член Наглядової ради .
Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
2. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року 

як «задовільна».
Голосування:
«За» - 29 осіб із загальною кількістю 6 351 218 голосів, що складає 100% 

від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - немає
«Утрималися» - немає
«Недійсні бюлетені» - немає
Рішення прийнято одноголосно
По третьому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Смародину Вікторію Георгіївну - директора з фінансів
Річний звіт Товариства за 2014 рік, результати діяльності Товариства за 

2014 рік, дані балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2014 рік.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, результати діяльності 

Товариства за 2014 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші фор-
ми річної звітності за 2014 рік.

Голосування:
«За» - 29 осіб із загальною кількістю 6 351 218 голосів, що складає 100% 

від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - немає
«Утрималися» - немає
«Недійсні бюлетені» - немає
Рішення прийнято одноголосно
По четвертому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Смародину Вікторію Георгіївну - директора з фінансів
Про розподіл прибутку за 2014 рік, пропозицію про розмір дивідендів за 

2014 рік, строк та порядок виплати дивідендів за 2014 рік, порядок розподі-
лу прибутку на 2015 рік.

ВИРІШИЛИ:
Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2014 рік 

становить 238 392 418 грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові 
результати за 2014 рік. Прибуток за 2014 рік, визначений за даними бухгал-
терського обліку в розмірі 238 392 418 грн., розподілити таким чином:

1. Нарахування та виплата дивідендів за 2014 рік в сумі 13 673 616 грн. 
00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 1,88 
грн. (1 гривня 88 копійок).

Виплату дивідендів за 2014 рік в загальній сумі 13 673 616 (тринадцять 
мільйонів шістсот сімдесят три тисячі шістсот шістнадцять грн. 00 коп.) 
здійснити в такий строк: з 01 квітня по 19 вересня 2015 року.

Встановити, що у відповідності до чинного законодавства України по-
рядок виплати дивідендів акціонерам передбачає:

- згідно частини п'ятої статті 30 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», для виплати дивідендів ПАТ «Фармак» в порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди 
Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розра-
хунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках;

- Центральний депозитарій переказує отриманні від ПАТ «Фармак» ко-
шти на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з 
метою їх подальшого переказу власникам цінних паперів;

- депозитарна установа, в якій акціонер ПАТ «Фармак» відкрив власний 
рахунок в цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером (депо-
нентом) і відповідною депозитарною установою договору про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах виплачує дивіденди такому акціонеру;

- всі інші умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам 
ПАТ «Фармак», в тому числі порядок і умови повернення ПАТ «Фармак» 
неотриманих акціонерами (невиплачених акціонерам) дивідендів визнача-
ються Договором про обслуговування випусків цінних паперів, що укладе-
ний ПАТ «Фармак» з ПАТ «Національний депозитарій України» (Централь-
ний депозитарій), та Договором про відкриття рахунків у цінних паперах 
власникам, що укладений ПАТ «Фармак» з депозитарною установою ТОВ 
«ПРИБУТОК ПЛЮС», а також додатковими угодами до зазначених догово-
рів;

- після закінчення встановленого строку виплати дивідендів, порядок та 
умови виплати повернених Товариству неотриманих акціонерами Товари-
ства (невиплачених акціонерам Товариства) дивідендів визначаються На-
глядовою радою.

Визначити, що виплата дивідендів акціонерам ПАТ «Фармак» здійсню-
ється в порядку і з урахуванням умов:

А) Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних 
паперів, що укладений з ПАТ «Національний депозитарій України» (Цен-
тральний депозитарій), предметом якої є надання Центральним депозита-
рієм послуг щодо виплати (перерахування) дивідендів (доходів) / сум по-
гашення цінних паперів грошовими коштами за випущеними ПАТ «Фармак» 
цінними паперами, що обслуговуються у Центральному депозитарію (ця 
угода може укладатися шляхом приєднання ПАТ «Фармак» до неї).

Б) Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних папе-
рах власникам, що укладений з депозитарною установою ТОВ «ПРИБУТОК 
ПЛЮС», предметом якої є надання послуг щодо виплати (перерахування) 
дивідендів (доходів) / сум погашення цінних паперів грошовими коштами за 
випущеними ПАТ «Фармак» цінними паперами, що обслуговуються у Цен-
тральному депозитарію, акціонерам ПАТ «Фармак», яким ПАТ «Фармак» 
відкриті рахунки у цінних паперах власників цінних паперів в депозитарній 
установі ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС».

2. Залишок чистого прибутку в розмірі 224 718 802 грн. залишити в роз-
порядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансу-
вання діяльності.

3. Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2015 рік: загальна 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАРМАК»
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сума 16 364 700 грн. 00 коп; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 
2,25 грн. (2 гривні 25 копійок.)

4. Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2015 рік 
суму в розмірі 16 364 700гривень, за умови виконання планових показників 
за 2015 рік , решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та на-
правити на розвиток і фінансування:.

- погасити частину існуючих довгострокових кредитів у сумі 192 млн. 
грн.;

- направити на завершення проекту зі створення виробництва субстан-
цій в місті Шостка суму в розмірі 123 млн. грн.;

- направити на технічне переоснащення лабораторій та нове таблеткове 
виробництво інвестицій на суму 82 млн. грн.;

- решту коштів спрямувати на реконструкцію та модернізацію вироб-
ництв.

Голосування:
«За» - 28 осіб із загальною кількістю 6351018 голосів, що складає 

99,9969% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх пред-
ставників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціоне-
рів

«Проти» - 1 особа із загальною кількістю 200 голосуючих акцій, що 
складає 0,0031% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціо-
нерів

«Утрималися» - немає
«Недійсні бюлетені» - немає
Рішення прийнято більшістю голосів
Причини, чому загальні збори не відбулися:
Загальні збори акціонерів відбулися.
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 акція-

ми

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

22037796 0 13673616 0

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

3,03 0 1,88 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

2603371,26 0 12684798,95 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

01.04.2016 01.01.1900 01.04.2015 01.01.1900

Дата виплати 
дивідендів

01.04.2016 01.01.1900 01.04.2015 01.01.1900

Опис
У 2015 році були виплачені дивіденди у розмірі 2 603 тис. грн. 
З  урахуванням утриманих податків (263 тис. грн.) сума отриманих 
акціонерами дивідендів склала 2 340 тис. грн.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Фармак» (ПРОТОКОЛ №25, від 31.03.2016р.), які відбулись 
31  березня 2016 р., та рішення Наглядової ради Публічного акціонерного 
товариства «Фармак» (ПРОТОКОЛ №12, від 01.04.2016 р.) інформуємо 
що:
1. Прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2015 рік в 
сумі 22 037 796 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 
буде становити 3,03 грн. (3 гривні 03 копійки).
Виплату дивідендів за 2015 рік в загальній сумі 22 037 796 грн. 00 коп. грн 
(двадцять два мільйони тридцять сім тисяч сімсот дев’яносто шість грн. 
00  коп.) здійснити в такий строк: з 01 квітня по 19 вересня 2016 року.
Встановити, що у відповідності до чинного законодавства України порядок 
виплати дивідендів акціонерам передбачає:
- згідно частини п'ятої статті 30 Закону України «Про акціонерні 
товариства», для виплати дивідендів ПАТ «Фармак» в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України, 
перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на 
рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів 
на фінансових ринках;
- Центральний депозитарій переказує отриманні від ПАТ «Фармак» кошти 
на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою 
їх подальшого переказу власникам цінних паперів;
- депозитарна установа, в якій акціонер ПАТ «Фармак» відкрив власний 
рахунок в цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером 
(депонентом) і відповідною депозитарною установою договору про 
обслуговування рахунку в цінних паперах виплачує дивіденди такому 
акціонеру;

- всі інші умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам 
ПАТ  «Фармак», в тому числі порядок і умови повернення ПАТ «Фармак» 
не отриманих акціонерами (невиплачених акціонерам) дивідендів 
визначаються Договором про обслуговування випусків цінних паперів, що 
укладений ПАТ «Фармак» з ПАТ «Національний депозитарій України» 
(Центральний депозитарій), та Договором про відкриття рахунків у цінних 
паперах власникам, що укладений ПАТ «Фармак» з депозитарною 
установою ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС», а також додатковими угодами до 
зазначених договорів;
- після закінчення встановленого строку виплати дивідендів, порядок та 
умови виплати повернених Товариству не отриманих акціонерами 
Товариства (невиплачених акціонерам Товариства) дивідендів 
визначаються Наглядовою радою.
Визначити, що виплата дивідендів акціонерам ПАТ «Фармак» 
здійснюється в порядку і з урахуванням умов:
1. Нарахування та виплата дивідендів за 2015 рік в сумі 22 037 796 грн. 
00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 
3,03 грн. (3 гривні 03 копійки).
Виплату дивідендів за 2015 рік в загальній сумі 22 037 796 (двадцять два 
мільйони тридцять сім тисяч сімсот дев’яносто шість грн. 00 коп.) 
здійснити в такий строк: з 01 квітня по 19 вересня 2016 року.
Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.
Визначити, що виплата дивідендів акціонерам ПАТ «Фармак» 
здійснюється в порядку і з урахуванням умов:
А) Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних 
паперів, що укладений з ПАТ «Національний депозитарій України» 
(Центральний депозитарій), предметом якої є надання Центральним 
депозитарієм послуг щодо виплати (перерахування) дивідендів (доходів) / 
сум погашення цінних паперів грошовими коштами за випущеними 
ПАТ  «Фармак» цінними паперами, що обслуговуються у Центральному 
депозитарію (ця угода може укладатися шляхом приєднання ПАТ 
«Фармак» до неї).
Б) Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах 
власникам, що укладений з депозитарною установою ТОВ «ПРИБУТОК 
ПЛЮС», предметом якої є надання послуг щодо виплати (перерахування) 
дивідендів (доходів) / сум погашення цінних паперів грошовими коштами 
за випущеними ПАТ «Фармак» цінними паперами, що обслуговуються у 
Центральному депозитарію, акціонерам ПАТ «Фармак», яким ПАТ 
«Фармак» відкриті рахунки у цінних паперах власників цінних паперів в 
депозитарній установі ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС».
2.Затвердити такий розмір дивідендів за 2015 рік: загальна сума  
22 037 796 (двадцять два мільйони тридцять сім тисяч сімсот дев’яносто 
шість грн. 00 коп.); розмір дивідендів на одну просту іменну акцію  
3,03 грн. (3 гривні 03 копійки)..
3.Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
встановлена станом на 01 квітня 2016 року.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3 444 341 2 736 756
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

1 792 857 1 524 856

Довгострокові фінансові інвестиції 41 447 60 625
Запаси 715 024 458 364
Сумарна дебіторська заборгованість 712 464 596 076
Грошові кошти та їх еквіваленти 182 549 96 835
Власний капітал 23 967 22 868
Статутний капітал 36 366 36 366
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2 070 202 1 683 645

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

282 694 276 054

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

1 031 112 717 823

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

55.7 32.7

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

55.7 32.7

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7 273 200 7 273 200
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
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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: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЛАСКЕ»; 30202681; Академіка Заболотного, буд.12, м. Одеса, Су-
воровський, 65001; 0487385385.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «СУЧАСНІ ТЕХНО-
ЛОГІЇ АУДИТУ», 34871786.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.03.2016 року. Кво-

рум зборів: 97,14% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

1) Заслуховування звіту генерального директора про результати госпо-
дарської діяльності Організації за 2015 рік. Затвердження результатів гос-
подарської діяльності та балансу (Звіту про фінансовий стан)) за 2015 р. 
Прийняття рішення.

2) Заслуховування звіту про роботу Системи управління Організацією 
за 2015 рік. Прийняття рішення.

3) Розподіл прибутку, виплата дивідендів за 2015 рік. Прийняття рішен-
ня.

4) Про порядок вчинення значних правочинів. Прийняття рішення.
5) Про затвердження Статуту Організації у новій редакції. Прийняття 

рішення.
6) Про Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції. 

Прийняття рішення.
7) Про Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції. Прийняття 

рішення.
8) Про Колективний договір у новій редакції. Прийняття рішення
7) Про Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції. 

Прийняття рішення.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Платонов Олег Ісаакович.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 

Дані збори чергові.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) Визнати результати господарської діяльності за 2015 рік задовільни-

ми. Затвердити Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про фінансові 
результати Організації за 2015 рік.

2) Визнати роботу ІСУ в Організації задовільною. Прийняти до відома 
Звіт про роботу СУО за 2015 р.

3) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 рік.
- Направити на виплату дивідендів Акціонерам за 2015 рік - 1614450,0 

грн.
4). Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинен-

ня значних правочинів від імені Організації:
- на суму до 2359,7 тис. грн. без додаткового погодження з Наглядовою 

радою;
- на суму від 2359,7 тис. грн. до 5899,2 тис. грн. за відповідним рішенням 

Наглядової ради;
- на суму від 5899,2 тис. грн. до 11798,5 тис. грн. за відповідним рішен-

ням Загальних зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акці-
онерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій;

- на суму більше 11798,5 тис. грн. за відповідним рішенням Загальних 
Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50% голосів Акціонерів 
від їх загальної кількості.

5) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував за-
твердити Статут Організації.

Вирішили розглянути питання щодо затвердження Статуту Організації у 
новій редакції на наступних Загальних Зборах Акціонерів.

6) Акціонер Платонова Л.І. запропонувала затвердити Положення «Про 
Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції. Вирішили затвердити Поло-
ження «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.

7). Акціонер Платонова Л.І. запропонувала затвердити Положення «Про 
Наглядову раду» новій редакції. Вирішили затвердити Положення «Про 
Наглядову раду» у новій редакції.

8) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував у 
зв'язку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві та безпосередньо 
в Організації, доручити Генеральному директору організувати підготовку 
проекту Колективного договору на 2016 рік у новій редакції.

Вирішили: доручити Генеральному директору організувати підготовку 

проекту Колективного договору у новій редакції, та погодити проект з На-
глядовою радою та трудовим колективом..

9) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував у 
звязку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві та безпосередньо 
в Організації, доручити Генеральному директору організувати підготовку 
проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.

Вирішили доручити Генеральному директору організувати підготовку 
проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції, та по-
годити проект з Наглядовою радою та трудовим колективом.

Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулись.
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 нарахо-
ваних 
дивідендів, грн.

1614450 0 308850 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 4412,14 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

0 0 308850 0

Дата складен-
ня переліку 
осіб, які мають 
право на 
отримання 
дивідендів

28.03.2016 06.04.2015

Дата виплати 
дивідендів

26.04.2016 26.06.2015

Опис
Питання нарахування та сплати дивідендів за підсумками роботи АТ 
«ПЛАСКЕ» за 2015 р. розглянуто на чергових Загальних Зборах 
акціонерів 28 березня 2016р. Привілегійованих акцій немає.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 р: 28.03.2016 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
28.03.2016 р.
Дата початку виплати дивідендів 01.04.2016:
Розмір виплати дивідендів за 2015 р.: 1 614 450 грн.
Порядок виплати дивідендів: готівкою та безготівкою.
Строк виплати дивідендів: до 30.04.2016 р.
Привілейованих акцій не має.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 34258 24155
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2888 2713
Довгострокові фінансові інвестиції 40 40
Запаси 833 2659
Сумарна дебіторська заборгованість 9764 9839
Грошові кошти та їх еквіваленти 11531 7018
Власний капітал 21980 5619
Статутний капітал 70 70
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

14684 5538

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 12278 18536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

153757,14 29414

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

153757,14 29414

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

70 70

Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛАСКЕ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБIНАТ»; код ЄДРПОУ 
00447824; місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. 
Галини Лисенко, буд. 18; тел. (04737) 2-15-29.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://milkalliance.com.ua/company/inform/zolotoniskij-
maslorobnij-kombinat/

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

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 03.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 97.24% від загальної кількості голосуючих акцій.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗМК»: 1. Обрання 

Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Затвердження 
регламенту зборiв; 2. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, затвердження основних 
напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк; 3. Розгляд Звiту На-
глядової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради; 4. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 5. Затвер-
дження рiчного звiту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2014 
року; 6. Затвердження результатiв дiяльностi та розподiл прибутку (збиткiв) 
Товариства; 7. Затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх виплати; 8. 
Схвалення значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством у 2014 роцi; 
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, та встановлення граничної сукупної вартостi таких 
правочинiв.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання по-

рядку денного: 1. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – 
Кулiнiча В.В.; Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – Мєшко-
ву  Л.В. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Головою Лiчильної 
комiсiї – Кулiкова М.М.; Членом Лiчильної комiсiї – Фесун О.П.; Членом 
Лiчильної комiсiї – Касьян В.М. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки 
результатiв голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ЗМК». 4. Затвердити Регламент проведення рiчних За-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗМК». З другого питання порядку денного: 
Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома i врахувати при 
затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. Роботу Правлiння 
ПАТ «ЗМК» щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi та 
фiнансового стану Товариства у 2014 роцi визнати задовiльною. Затверди-
ти основнi напрямки та плани дiяльностi Товариства на 2015 рiк. З третього 
питання порядку денного: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 
2014 рiк, прийняти до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв 
дiяльностi Товариства. З четвертого питання порядку денного: Затвердити 
Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарський стан Товариства та ви-
сновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової 
звiтностi Товариства за 2014 рiк, прийняти до вiдома i врахувати при 
затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. З п'ятого питання 
порядку денного: Затвердити рiчний звiт ПАТ «ЗМК» за 2014 рiк та баланс 
Товариства станом на 31.12.2014 рiк. З шостого питання порядку денного: 
1. Затвердити, як результат дiяльностi Товариства за 2014 рiк, прибуток у 
розмiрi 35410 тис. грн. 2. Прибуток Товариства у розмiрi 35410 тис. грн. за-
лишити нерозподiленим, дивiденди не виплачувати. З сьомого питання по-
рядку денного: Прибуток Товариства залишити нерозподiленим та напра-
вити на розвиток Товариства.

З восьмого питання порядку денного: Схвалити укладенi ПАТ «ЗМК» у 
2014 роцi значнi правочини. З дев'ятого питання порядку денного: 1.На 
пiдставi частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться То-
вариством протягом 1 (одного) року з дати проведення рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв щодо: 1.1. правочинiв щодо купiвлi-продажу, комiсiї, 
пiдряду, поставки, надання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична 
вартiсть яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 (сто 
мiльйонiв) гривень; 1.2. правочинiв щодо застав, порук, вiдступлення прав 

вимог, договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з 
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються в рамках залучення 
зовнiшнього фiнансування, в тому числi третiми особами, надання та/або 
отримання кредитiв, гранична вартiсть яких за одним правочином не пере-
вищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень; 2.Уповноважити Голову 
Правлiння Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, протягом 
1  (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi 
необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв за 
умови одержання попереднього Рiшення Наглядової ради Товариства. 

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 17.09.2015 року. 
Кворум зборів: 97.06% від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗМК»: 
1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної комiсiї зборiв. За-
твердження регламенту зборiв; 2. Про дострокове припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства; 3. Про обрання членiв Наглядо-
вої ради Товариства; 4. Про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства; 
5. Про схвалення та узгодження умов значного правочину, який буде вчине-
ний Товариством; 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких 
правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та встановлення граничної сукупної 
вартостi таких правочинiв.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Iнiцiювала 
проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова Рада ПАТ «ЗМК».

Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання по-
рядку денного: 1. Обрати: Головою позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв – Строканя А.М.; Секретарем позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв – Мєшкову Л.В. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Го-
ловою Лiчильної комiсiї – Гонза Т.В.; Членом Лiчильної комiсiї – Фесун О.П.; 
Членом Лiчильної комiсiї – Касьян В.М. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї 
пiдрахунки результатiв голосування з питань порядку денного позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗМК».

З другого питання порядку денного: Припинити повноваження та 
вiдкликати зi складу Наглядової ради Товариства Приватне акцiонерне 
товариство «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в особi представникiв: Вовченка 
Сергiя Миколайовича – Голови Наглядової ради Товариства; Слободсько-
го Iгоря Станiславовича – члена Наглядової ради Товариства; Шелудька 
Григорiя Павловича - Наглядової ради Товариства. З третього питання 
порядку денного: Обрати Наглядову ради ПАТ «ЗМК» в кiлькостi 5 (п’яти) 
осiб термiном на 3 (три) роки у наступному складi: Вовченка С.М.; Сло-
бодського I.С.; Шелудька Г.П.; Деркача О.В.; Горовенка М.О. З четвертого 
питання порядку денного: 1. Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв з членами Наглядової ради Товариства; 2. Встановити, шо чле-
ни Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки безоплатно; 3. До-
ручити Кулiнiчу В.В. - Головi Правлiння ПАТ «ЗМК», укласти та пiдписати 
цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства, в 
тому числi з Головою Наглядової ради, що буде обраний Наглядовою ра-
дою з числа її членiв. З п'ятого питання порядку денного: 1. Пiдтвердити 
згоду загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗМК» на укладення та затвердити 
Додаткову угоду № 5 вiд «07» вересня 2015 року до Генерального догово-
ру про кредитування №11460796000 вiд «29» серпня 2013 року, укладено-
го мiж ПАТ «ЗМК», Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Еталон-
молпродукт» як позичальниками та АТ «УкрСиббанк» як кредитором. 2. 
Надати згоду на залучення нового позичальника Публiчного акцiонерного 
товариства «Баштанський сирзавод» до Генерального договору про кре-
дитування №11460796000 вiд «29» серпня 2013 року, укладеного мiж ПАТ 
«ЗМК», Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Еталонмолпродукт» 
як позичальниками та АТ «УкрСиббанк» як кредитором. 3. Надати згоду 
на покладення на ПАТ «ЗМК» обов’язку нести солiдарну вiдповiдальнiсть 
в тому числi по зобов’язанням Публiчного акцiонерного товариства «Ба-
штанський сирзавод» за Генеральним договором про кредитування 
№11460796000 вiд «29» серпня 2013 року. 4. Надати згоду на те, що 
зобов’язання за Генеральним договором про кредитування №11460796000 
вiд «29» серпня 2013 року, в тому числi зобов’язання за цим договором 
нового позичальника Публiчного акцiонерного товариства «Баштанський 
сирзавод», будуть забезпечуватися заставою товарiв в обiгу та обладнан-
ням, якi переданi ПАТ «ЗМК» в заставу АТ «УкрСиббанк», а також заста-
вою майнових прав, що належать ПАТ «ЗМК» та переданi та/або будуть 
переданi в заставу АТ «УкрСиббанк» вiдповiдно до рiшення Наглядової 
ради Товариства, прийнятого «03» вересня 2015 року. 5. Надати повно-
важення Головi Правлiння ПАТ «ЗМК» Кулiнiчу В.В. на укладення i 
пiдписання з АТ «УкрСиббанк» Додаткової угоди № 6 до Генерального 
договору про кредитування №11460796000 вiд «29» серпня 2013 року, в 
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тому числi будь-яких доповнень та додаткiв до цiєї додаткової угоди, а 
також документiв, пов`язаних з реалiзацiєю наданих йому повноважень. 
Голова Правлiння ПАТ «ЗМК» Кулiнiч В.В. має право передоручити повно-
важення, наданi йому цим протоколом, будь-якiй особi на пiдставi 
довiреностi, виданої в порядку, що передбачений чинним законодавством 
України. З шостого питання порядку денного: 1.На пiдставi частини 3 статтi 
70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити 
укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом  
1 (одного) року з дати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
щодо: 1.1. правочинiв щодо купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, поставки, на-
дання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична вартiсть яких за од-
ним правочином не перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень або 
еквiвалент цiєї суми за курсом НБУ на дату укладання вiдповiдного право-
чину; 1.2. правочинiв щодо застав, порук, вiдступлення прав вимог, 
договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з 
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються в рамках залучення 
зовнiшнього фiнансування, в тому числi третiми особами, надання та/або 
отримання кредитiв, гранична вартiсть яких за одним правочином не пере-
вищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми за 
курсом НБУ на дату укладання вiдповiдного правочину; 2.Уповноважити 
Голову Правлiння Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, про-
тягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати 
всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв за 
умови одержання попереднього Рiшення Наглядової ради Товариства.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за ре-
зультатами звітного та попереднього років не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 327267 291917
Основні засоби (за залишковою вартістю) 97739 108192
Довгострокові фінансові інвестиції 78 78
Запаси 42134 40714
Сумарна дебіторська заборгованість 114156 135925
Грошові кошти та їх еквіваленти 64706 2383
Власний капітал 108667 114607
Статутний капітал 4914 4914
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

92215 98155

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 95320 64452
Поточні зобов'язання і забезпечення 123280 112858
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0.16 958.84

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

-0.16 958.84

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 36930 36930
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

- -

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

0 0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР»; 38749600; прову-
лок Киянівський, 7А, м. Київ, Шевченківський, 04053; (044) 272 42 48.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.zvitnist.com.ua/38749600

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», 31714676.

5. Інформація про загальні збори 
Емітент не заповнює цей розділ, не є акціонерним товариством.
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 540953 623543

Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 319955 317815
Грошові кошти та їх еквіваленти 81 162
Власний капітал 5013 86605
Статутний капітал 5000 5000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1237 81605

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 505820 505820
Поточні зобов'язання і забезпечення 30120 31118
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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Бердичiвське АТП - 11856»; 03116619; 13300, Житомирська область, Бер-
дичівський, м. Бердичів, Низгiрецька, буд. 7; /04143/ 4-62-16.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: berdatp11856.besaba.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ», 
31231755.

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

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  2327  2319
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2057  2057

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  126  177
Грошові кошти та їх еквіваленти  144  85
Власний капітал  1660  1663
Статутний капітал  1226  1226
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -889  -886

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  648  652
Поточні зобов'язання і забезпечення  19  4
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-0.00061190  0.00632260

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

-0.00061190  0.00632260

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  4903084  4903084
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вар-
тість 
у відсотках від статутного 
капіталу 

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

Директор  Федоренко Антонiна Миколаївна

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРДИЧiВСьКЕ АТП - 11856»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Країна»

2. Код за ЄДРПОУ: 20842474
3. Місцезнаходження: 04176, місто Київ, Електриків
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445904800, 0445904801
5. Електронна поштова адреса: Krayina@krayina.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krayina.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 

(протокол № 42) прийнято рiшення про дострокове припинення повнова-
жень члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Буглака Юрiя Олександро-
вича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа част-
кою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повно-
важень перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 42) прийнято рiшення про дострокове припинення повнова-
жень члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Зiмiна Олега Петровича. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа володiє част-
кою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» - 7.490900%. Особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення по-
вноважень перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 42) прийнято рiшення про дострокове припинення повнова-
жень члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Мишка Андрiя Григоровича. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у 
статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повно-
важень перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 42) прийнято рiшення про дострокове припинення повнова-
жень члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Атаманенко Раїси Вiкторiвни. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у 
статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повно-
важень перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 42) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивно-
го голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Буглака Юрiя 
Олександровича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обран-

ня перебував на посадi члена Наглядової ради.
26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-

на» (протокол № 42) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивно-
го голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Зiмiна Олега 
Петровича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» - 7,490900%. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До 
обрання перебував на посадi члена Наглядової ради.

26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 42) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивно-
го голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Мишка Андрiя 
Григоровича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обран-
ня перебував на посадi члена Наглядової ради.

26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Краї-
на» (протокол № 42) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивно-
го голосування членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Атаманенко 
Раїсу Вiкторiвну на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обран-
ня перебував на посадi члена Наглядової ради.

26.04.2016 р. Наглядовою радою ПАТ «СК «Країна» (протокол  
№ 01/2016) прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради  
ПАТ «СК «Країна» Буглака Юрiя Олександровича. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi  
ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. До обрання перебував на посадi Голови На-
глядової ради ПАТ «СК «Країна».

26.04.2016 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 42) прийнято рiшення про обрання шляхом кумулятивного го-
лосування членом Наглядової ради - незалежним директором ПАТ «СК 
«Країна» Шуляк Раїсу Вiкторiвну на строк до наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «СК «Країна». Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» 
не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. До обрання особа не обiймала посади в ПАТ «СК «Країна». Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:ПАТ «Мiжнародний 
Iнвестицiйний Банк», начальник вiддiлу неторговельнiх операцiй.

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

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

Голова Правлiння Наконечний Олександр Васильович, 26.04.2016 р.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАхОВА КОМПАНiЯ «КРАїНА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АгЕНТСТВО 

«ІНФОКОН»,
01193840, вул. Артема 27, м. Київ, 04053,

(044) 288-33-58
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.infocon.pat.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АРТЕМiВСьКИй 
ЗАВОД «БУДДЕТАЛь», 05465519, 

84500, Донецька область, Артемiвський, 
мiсто Артемiвськ Трудова, 20, 0627445174

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

30.04.2016

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

www.azbd.pat.ua

РІЧНА РЕгУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОгО АКЦІОНЕРНОгО 
ТОВАРИСТВА «ЗЕВС КЕРАМІКА» ЗА 2015 РІК

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗЕВС КЕРАМІКА», код ЄДРПОУ 32359747, 84100, Україна, Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, тел. (0626) 66 42 43

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://zeusceramica.pat.ua/
Генеральний директор О.О. Богославський 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗЕВС КЕРАМІКА»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІ-
КОРМІВ»

Код за ЄДРПОУ: 00951770
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (04574) 4-20-42
Електронна поштова адреса: l.ruban@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00951770.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗВКК» (Протокол №1 
від 26.04.2016 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Капелюшна Ві-
кторія Борисівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою 
не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента – 0,0001%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 100 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебу-
ває на посаді з 26.04.2012 р. по 26.04.2016 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Косюк Юрій Ана-
толійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не на-
дано) з 26.04.2016р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від  
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента – 0,0000%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 10 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебу-
вав на посаді з 26.04.2012 р. по 26.04.2016 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Долгих Олек-
сандр Віталійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною осо-
бою не надано) з 26.04.2016р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – 
VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента – 0,0000%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 10 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебу-
вав на посаді з 26.04.2012 р. по 26.04.2016 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Футима Артур 
Феліксович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не на-
дано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 07 
квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Про-
токол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента – 0,0001%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 100 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебу-
вав на посаді з 26.04.2012 р. по 26.04.2016 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Драгомирецька 
Ганна Євгенівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою 
не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента – 0,0001%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 100 шт. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебу-
вав на посаді з 26.04.2012 р. по 26.04.2016 р.

Обрано. Голова Наглядової ради – Капелюшна Вікторія Борисівна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 07 квітня 
2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1 від 26.04.2016 р.), та рішення засідання Наглядової ради (Протокол  
№ 7 від 26.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу – до наступних 
річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента – 0,0001%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 100 
шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фінансовий 
директор ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Обрано. Член Наглядової ради – Косюк Юрій Анатолійович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2016 р. 
відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.). 
Строк, на який призначено особу – до наступних річних загальних зборів 
товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0000%. 
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 10 шт. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління МХП; Перший за-
ступник Голови Адміністрації Президента України; Голова Правління МХП.

Обрано. Член Наглядової ради – Долгих Олександр Віталійович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2016 р. 
відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 
р.) Строк, на який призначено особу – до наступних річних загальних збо-
рів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0000%. 
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 10 шт. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п'яти років: Директор агродепартаменту  
ПАТ «МХП»;

Обрано. Член Наглядової ради – Футима Артур Феліксович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 26.04.2016 р. відпо-
відно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту прав інвесторів №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі 
рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Строк, 
на який призначено особу – до наступних річних загальних зборів товари-
ства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0001%. Пакет акцій 
емітента, який належить цій особі: 100 шт. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: Директор ТОВ «Катеринопільський елеватор». 

Обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – 
Балян Ануш Валеріївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною 
особою не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 – VІІІ 
від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу – до 
наступних річних загальних зборів товариства. Часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: Віце - президент Національної академії аграрних наук України, 
академік НААН, доктор економічних наук, професор.

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

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

Голова правління Жукотанський Олександр Васильович, 26.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИРОНІВСьКИй ЗАВОД ПО ВИгОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 

«Об'єднана Страхова Компанія «ОСК Резерв»
2. Код за ЄДРПОУ 23738116; 3. Місцезнаходження: 04074, місто Київ, вули-

ця Новозабарська, 2/6; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 501-90-31;  
5. Електронна поштова адреса: osk_rezerv@rezerv.com.ua; 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет: www.rezerv.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Загальними Зборами ПрАТ «ОСК Резерв» 22.04.2016р. прийнято рішен-

ня про припинення повноважень Самойленко Ольги Володимирівни на по-
саді Голови правління ПрАТ «ОСК Резерв» в зв’язку з закінченням строку 

повноважень. Строк повноважень Голови правління згідно Статуту Товари-
ства складає 3 роки. Самойленко О.В. згоду на розкриття паспортних да-
них не надавала, часткою в статутному капіталі ПрАТ «ОСК Резерв» не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними Зборами ПрАТ «ОСК Резерв» 22.04.2016р. прийнято рішен-
ня про обрання Самойленко Ольги Володимирівни на посаду Голови прав-
ління. Строк повноважень – 3 роки. Протягом останніх 5 років займала по-
саду Голови правління ПрАТ «ОСК Резерв». Самойленко О.В. згоду на 
розкриття паспортних даних не надавала, часткою в Статутному капіталі 
ПрАТ «ОСК Резерв» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ’єДНАНА СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

165

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «Швейна фабрика «НІНА», яке не здійснювало публічне (відкри-
те) розміщення цінних паперів 

Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Швейна фабрика «НІНА»; 05415556, Київська обл., Броварський р-н,  

с. Літки, вул. Шевченка, 6; (044) 501-80-11. 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://05415556.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШВЕйНА ФАБРИКА «НІНА»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-

ходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акці-
онерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ-інвест», 
23517763, вул. Борисоглібська, 3, м. Київ, Шевченківський, 

04070, (044) 277-26-27.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-

нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-

гулярну річну інформацію: http://itt-group.com/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІНВЕСТИЦІйНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНІЯ «КИїВЕНЕРгОхОЛДИНг»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закри-
те) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акці-
онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення 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 АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ», 
код за ЄДРПОУ 34239322, Проспект Науки, 54Б, місто Київ, Київ-
ська область, Україна, 03083, +380-(44)-209-98-59.

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

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НИВА», 

21318858, Індустріальна, 1а, 
м. Кам'янець-Подільський, 

Хмельницька область, 32300, 
Україна, 03849 51143

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

25.04.2016

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

www.zatniva.com.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАхОВА 

КОМПАНiЯ «ЗгОДА», 
34731055, м. Київ, Солом’янський, 
03110, м. Київ, вул. Клiнiчна, 23-25, 

(044) 220-10-53
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://skzgoda.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МiСьКДОВiДКА»

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIСЬКДОВIДКА»; 32828000; 01001,  
м. Київ, вул. Рибальська, буд. 13; (044) 486-88-33.

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: http://059.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «АКОфiнекспертсервiс», 31867227.

5. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАхОВА 

КОМПАНІЯ «КИїВСьКА РУСь», 
31171581, Солом’янська площа, 2, м. Київ, 
03035, Україна, (044) 244-04-14, 244-05-71

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.krus.kiev.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО КП «УКР-

ЕНЕРгОМОНТАЖ», 04543795, 
Чорновола, 35, м. Вишневе, Київська 

область, 08133, Україна,
(044) 586-98-24

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

26.04.2016

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

www.uem.com.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 28 квітня 2016 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АгРОКОМПЛЕКТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«АГРОКОМПЛЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 13531972; 3. Місцезнаходження: 87522 Україна, До-
нецька обл., м. Маріуполь, вул. Орджонікідзе, 1; 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (0629) 52-81-06

5. Електронна поштова адреса: agrokp@ukr.net; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: www.agrokp.pat.ua

7. Вид особливої інформації: відомості про рішення вищого органу емі-
тента або суду про припинення або банкрутство емітента.

ii. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного то-

вариства «АГРОКОМПЛЕКТ» (надалі Товариство), які відбулися 
26.04.2016 року, прийнято рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМПЛЕКТ» шляхом перетворення 
у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА 
ВИРОБНИЧА ФІРМА «АГРОКОМПЛЕКТ». Причини такого рішення: міні-
мізація витрат Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої 
організаційно-правової форми, як акціонерне товариство. Результати го-
лосування: голосувало «ЗА» - 1 782 голосів, що становить 100 % голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції 
яких є голосуючими з усіх питань порядку денного; голосувало «ПРОТИ» 
- 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань по-
рядку денного.

Після перетворення правонаступником Товариства визначено ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ВИРОБ-
НИЧА ФІРМА «АГРОКОМПЛЕКТ». Місцезнаходження товариства, що 
створюється - 87522, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Орджонікідзе, буд. 
б/н. При перетворенні Товариства все його майно, права і обов'язки пере-
ходять до його правонаступника згідно з передавальним актом. Розмір 
статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ФІРМА «АГРОКОМПЛЕКТ», що створюється 
шляхом перетворення, на дату його створення має дорівнювати розміру 
статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГ-
РОКОМПЛЕКТ», що перетворюється. Розмір статутного капіталу право-
наступника буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «АГРО-
КОМПЛЕКТ» і буде складати 21 450 (двадцять одна тисяча чотириста 
п’ятдесят гривень 00 копійок) грн.

Порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «АГРО-
КОМПЛЕКТ, що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВ БВФ 
«АГРОКОМПЛЕКТ», що створюється:

Перелік засновників створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ФІРМА «АГРОКОМП-
ЛЕКТ», зазначений у його установчих документах, має включати усіх акці-
онерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМПЛЕКТ», 
що припиняється, станом на день затвердження установчих документів 
створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУ-
ДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ФІРМА «АГРОКОМПЛЕКТ» із зазначенням роз-
міру частки кожного засновника. Кожен із учасників ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ФІРМА 
«АГРОКОМПЛЕКТ» отримує кількість голосів, що надавалися йому акція-
ми акціонерного товариства. Акції акціонерного товариства, що перетво-
рюється, обмінюються на частки товариства-правонаступника та розподі-
ляються серед його учасників. Розподіл часток створюваного 
товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношен-
ня кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціо-
нерного товариства.

Додаткова інформація:
Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «АГРОКОМП-

ЛЕКТ» становить два місяця з дня оприлюднення повідомлення про рі-
шення щодо реорганізації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АГРОКОМПЛЕКТ» шляхом перетворення.

Обрана комісія з реорганізації (перетворення) ПрАТ «АГРОКОМП-
ЛЕКТ» у кількості трьох осіб в наступному складі: Голова комісії – Троми-
мов Ігор Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2444119750; член комісії -- Туркін Юрій Федорович, реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків 2742820570; член комісії – 
Гладкий Євгеній Іларіонович, реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків 1823807351. Місцезнаходження комісії: 87522, Україна, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Орджонікідзе, буд. б/н.

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

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

Генеральний директор Трофимов Ігор Олександрович, 26.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗЕВС КЕРАМІКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕВС КЕРАМІКА»
2. Код за ЄДРПОУ 32359747
3. Місцезнаходження: 84100, Україна, Донецька обл., м. Слов’янськ, 

вул. Гончарна, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (0626) 66 42 43
5. Електронна поштова адреса: іnfo@zeusceramіca.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zeusceramіca.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів від 25.04.2016 року (протокол № 18) 
прийняте рішення припинити повноваження чинного складу Спостережної 
(наглядової) ради та обрати новий склад.

З огляду на прийняте рішення припинено повноваження наступного 
складу Спостережної (наглядової) ради Товариства: Emіlceramіca S.p.A, 
Sіmest S.p.A (юридичні особи, що створені та діють відповідно до чинного 
законодавства Італії), Приватне акціонерне товариство «Українська кера-
мічна група» (юридична особа, що створена та діє відповідно до чинного 
законодавства України».

До новообраного складу увійшли:
Вілліам Тіолі – громадянин Італії, володіє 0,03205% акцій Товариства. 

Посади, що займав за останні 5 років – голова адміністративної ради. Не-
погашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згода на 
розкриття паспортних даних не надана. Строк повноважень - до обрання 
нового з урахуванням положень п. 17, 18 ч.2. ст. 33 Закону України «Про 
акціонерні товариства». На першому засіданні Спостережної (наглядової) 
ради Вілліама Тіолі було обрано Головою Спостережної (наглядової) 
ради.

Віктор Вікторович Левіт, громадянин України, володіє 0,02309% акцій 
Товариства, Посади, що займав за останні 5 років – генеральний дирек-
тор. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Зго-
да на розкриття паспортних даних не надана. Строк повноважень – до 
обрання нового з урахуванням положень п. 17, 18 ч.2. ст. 33 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

Лука Майоккі громадянин Італії, володіє 0% акцій Товариства. Посади, 
що займав за останні 5 років – фінансовий директор. Непогашеної суди-
мості за посадові та корисливі злочини не має. Згода на розкриття пас-
портних даних не надана. Строк повноважень - до обрання нового з ура-
хуванням положень п. 17, 18 ч.2. ст. 33 Закону України «Про акціонерні 
товариства».

25 квітня 2016 року Загальними Зборами Акціонерів АТ «Зевс Керамі-
ка» було прийнято рішення припинити повноваження одноособового ви-
конавчого органу Товариства – Генерального директора, посаду якого обі-
ймав Богославський Олександр Олексійович, створити новий, колегіальний 
орган управління – Дирекцію. Останній день повноважень Генерального 
директора – 30 квітня 2016 року. Перебував на посаді Генерального ди-
ректора з 2011 року (5 років).

З 1 травня 2016 року набирають чинності повноваження Дирекції, яку, 
відповідно до затвердженої на Зборах нової редакції Статуту Товариства, 
очолює Генеральний директор, яким і обрано Богославського Олександра 
Олексійовича. Попередні посади, які обіймав протягом останніх 5 років – 
генеральний директор. Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Строк 
повноважень – 1 рік, а якщо Збори не переоберуть у зазначений термін – 
до обрання нового.

Дирекція складається з Генерального директора та двох Членів Дирек-
ції, одним з яких обрано Чеботарьова Сергія Івановича. Посади, що обі-
ймав протягом останніх 5 років – комерційний директор, начальник комер-
ційного відділу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини 
не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Строк повнова-
жень – 1 рік, а якщо Збори не переоберуть у зазначений термін – до об-
рання нового.

Другим Членом Дирекції обрано Дриголу Олега Анатолійовича. По-
сади, що обіймав протягом останніх 5 років – фінансовий директор. 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Зго-
да на розкриття паспортних даних не надана. Строк повноважень –  
1 рік, а якщо Збори не переоберуть у зазначений термін – до обрання 
нового.

Інформацію розміщено у загальнодоступній базу даних НКЦПФР 
26.04.2016 року.

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

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

Генеральний директор О.О. Богославський, 26.04.2016 р.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

«УКРПiДШИПНИК», 13495470, 
84500, Донецька область, м. Артемівськ, 

вулиця Артема, будинок 6, поверх 3,
050 368-64-48

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

26.04.2016

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

www.up.pat.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

«ТРАНСФОРВАРДІНг 
ЛІМІТЕД Аг», 30405199, 
Стадіонна, 5, м. Київ, 03035, 

Україна,(044) 465-13-20
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016

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

www.transforwarding.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЛАСТ-
МОДЕРН», 31985955, Понома-
рьова 1, смт.Коцюбинське, Київська 

область, 08298, 
498-13-26

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://plastmodern.pat.ua/admin/
emitents/reports/year2015

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РАй АгРО 
хІМ», 05489359, 07300, Київська 

обл., Вишгородський р-н, м. 
Вишгород, вул. Ватутіна, 57, 

067-508-63-40
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://stockmarket.gov.ua
http://05489359.infosite.com.ua

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Мiррад», 20050342, м. Київ, Печер-
ський, 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе,18А, (044) 451-75-65.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МiРРАД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФАРМАЦІЯ-

2000», 30636477, Фрунзе, 63-Д, 
м. Київ, 04080, (044) 239-19-00

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://farmaceya2000.pat.ua/emitents/reports/
year/2015

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРСТАЛьКОНСТРУКЦiЯ», 
01412868, вул.Архiтектора Городецького, 11-В, 
м.Київ, Печерський р-н, 01001, (044) 278-07-32

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

26.04.2016

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

http://www.steelwork.com.ua

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

«Могунція-Україна», 21667547, 07455, Київська обл., Броварський р-н,  
с. Княжичі, (044) 277-29-30.

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

http://stockmarket.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОгУНЦІЯ-УКРАїНА»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТОРІН», 20043336, 

проспект 40-річчя жовтня, буд. 46-А, 
м.Київ, 03039, 
0442598387

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://torin.pat.ua/admin/emitents/reports/year

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПРИОЗЕРНЕ 2», 

36837365, 68300 Одеська область, м. Кiлiя, 
Ленiна, будинок 56, 0484342588

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

priozerne.com.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Приватне акцiонерне товариство «Солдi i Ко»
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Солдi i Ко», 23162981, вул. Сирецька, 28/2, м. Київ, 
Подільський, 04073, (044) 591-53-15.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: http://www.delta.soldi.ua/soldi-zvit-
2015.htm

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛДi i КО»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Спільне українсько-датське підприємство «Р.К.С.», 20031050, 
Меблева, 1, смт. Коцюбинське, Київська, 08298, (044) 490-75-33.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 20031050.infosite.com.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПІЛьНЕ УКРАїНСьКО-ДАТСьКЕ ПІДПРИєМСТВО «Р.К.С.»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НЕПТУН 

СОЛАР», 37326260, 56520, 
Миколаївська область, Вознесенський 

район, село Таборiвка, площа 
Центральна, буд.1, 0512500317

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

26.04.2016

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

www.neptunsolar.com.ua

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАїНСьКИй НАУКОВО-
ДОСЛiДНИй iНСТИТУТ СПЕЦiАЛьНИх ВИДiВ 
ДРУКУ» КОРПОРАТИВНЕ ПiДПРИєМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛiгРАФiЯ», 02426463, вул.Кiото, 25, м.Київ, 
02156, (044) 513-82-63, 513-25-98.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОДТОРгСЕРВІС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік емітентів, які здійснили при-
ватне (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: Приватне акціонерне това-
риство «Продторгсервіс», код за ЄДРПОУ 20316194, місце зна-
ходження Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова, 1, між-
міський код та телефон емітента (06264) 6-61-55.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 25 квітня 2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: www.prodtorg.pat.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УКРАїНСьКА ЕНЕР-

гОЗБЕРІгАЮЧА СЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ», 20077482, вулиця 

Січових Стрільців, будинок 77, офіс 418, 
м. Київ, 04050, 498-14-91, -92

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

26.04.2016

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

www.ukresco.com/news



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

169

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАСТiВСьКЕ ШВЕйНЕ ПiДПРИєМСТВО «КОЗАК»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Фастiвське швейне пiдприємство «Козак»; 00309387; Україна, Київська 
обл., Фастiвський р-н, 08500 м. Фастiв, вул. Iнтернацiональна, 6; 
(04565)62116.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: kozak.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АУДИТОР-
СЬКА ФIРМА АСЕМ», 40268325.

5. Інформація про загальні збори: 17.03.2016 проведено річні загальні 
збори. 

6. Інформація про дивіденди
В зв'зку з тим, що емiтентом у звiтному роцi був отриманий непокритий 

збиток i керуючись Статутом Товариства (п. 6.4), який обумовлює виплату 
дивiдендiв з чистого або нерозподiленого прибутку, на Загальних зборах 
було прийнято рiшення про неможливiсть виплати дивiдендiв. Тому 
дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3963 3760
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1870 1945
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 565 562
Сумарна дебіторська заборгованість 1124 1216
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 18
Власний капітал 3677 3569
Статутний капітал 142 142
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -308 -416
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 286 191
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 сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСьКИй ЗАВОД 
ЗАЛiЗОБЕТОННИх ШПАЛ»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Коростенський завод залiзобетонних шпал»; 00282406; 11505, Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 78; (04142) 9-61-65.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: korostenzzbsh.constanta.dp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської, якою проведений  
аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фiрма «IНТЕЛЕКТ», 
31231755.

5. Інформація про загальні збори
Заповнюють емітенти - акціонерні товариства
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ii. Основні показники фінансово-господарської 

діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  88894  94982
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)  23424  26724

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  48379  43927
Сумарна дебіторська заборгованість  16795  23861
Грошові кошти та їх еквіваленти  37  167
Власний капітал  70894  70423
Статутний капітал  29266  29266
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)  -2036  -2484

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  86  420
Поточні зобов’язання і забезпечення  17914  24139
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  0.01609380  -0.11689330

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)  0.01609380  -0.11689330

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  29266000  29266000
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від статутного 
капіталу 

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

В.о. голови правлiння  Куницький Василь iванович

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента ПАТ «Корюківське автопідприємство - 
17445» за 2015 рік; код за ЄДРПОУ 05524742; 15300, Чернігівська обл., Ко-
рюківський р-н, м. Корюківка, пров. Кірова, 18; телефон: (04657) 2-12-06.

Річна інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі да-
них НКЦПФР 27 квітня 2016 року.

Річна інформація розміщена на сторінці atp17445 pat.ua в мережі Інтернет
Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ 

Аудиторська фірма «Порада», код за ЄДРПОУ 22820910.
Загальні чергові збори товариства проведено 17.04.2015 року кворум 

99,9%.
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Об-

рання головуючого та секретаря загальних зборiв. 3. Затвердження регла-
менту загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Директора за 2014 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради за 2014 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту товариства 
за 2014 рiк. 8. Розподiл (покриття) збитку товариства за 2014 рiк.  
9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Об-
рання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивiльно-
правових (трудових) договорiв, що уклада-тимуться з членами Наглядової 
ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними. 
Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рішення.

Доповнення до порядку денного зборiв не надавались (Затверджено 
звiт Директора, Наглядової ради, Ревiзiйної ради, рiчний звiт та баланс То-

вариства. Збитки за звiтний рiк та попереднi перiоди будуть покриті за ра-
хунок прибутку майбутніх перiодiв).

Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались.
Основні показники фінансово господарської 

діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показники Період
Звітний Попередній 

Усього активів 647 682
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 489 555

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 9
Сумарна дебіторська заборгованість 54 58
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 2
Власний капітал 354 347
Статутний капітал 199 199
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 150 143

Довгострокові зобов’язання 0 2
Поточні зобов’язання 293 333
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,00880 (0,00251)
Скоригований чистий прибуток на 1 просту 
акцію (грн.) 0,00880 (0,00251)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 795280 795280

ПАТ «КОРЮКІВСьКЕ АВТОПІДПРИєМСТВО - 17445»
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ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД СПЕЦБЕТОН»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СПЕЦБЕТОН»; 04012307; вул. Якутська 5,  
м. Київ, 03134, 044, 407-69-08.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 04012307.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «АВАНС АУДИТ», 32707083.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 16.04.2015 року. 

Кворум зборів: 66,079% до загальної кількості голосів. Перелiк пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, се-
кретаря зборiв. Затвердження регламенту та порядку проведення 
загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт 
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 
роцi. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї. 4. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження порядку розподiлу при-
бутку за 2014 рiк. 7. Відкликання та обрання Голови правління. 8. Від-
кликання та обрання Наглядової ради товариства. 9. Відликання та 
обрання Ревізійної комісії товариства. 10. Припинення повноважень 
лічильної комісії. Вiд акцiонерiв та їх представникiв пропозицiй до 
перелiку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду 
питань порядку денного: обрано голову, секретаря зборiв, лічильну 
комісію; затверджено: регламент та порядок проведення зборiв, звiт 
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 р., 
звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 р., звiт Наглядової ради за 2014 р.; ро-
боту всiх органiв управлiння визнали задовiльною, прибуток за 2014 рiк 
в сумi 2,0 тис.грн. направили до резервного фонду. Головою правлін-
ня обрано Білика В.І. Членами Наглядової ради обрано Нестеров 
В.Г., Луговський В.А., Пономаренко Л.П. Ревізійна комісія обрана у 
складі Братасюк Г.В., Гаркуша В.П., Голик Л.П. Повноваження лічиль-
ної комісії припинені. Всі рішення на зборах прийнято одноголосно. 
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.

6. Інформація про дивіденди. За результатами 2015 та 2014 років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дивіденди не на-
раховувалися та не виплачувалися.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5888 5324
Основні засоби (за залишковою вартістю) 922 1042
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3515 2933
Сумарна дебіторська заборгованість 1421 1329
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 17
Власний капітал 3764 3745
Статутний капітал 1175 1175
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 2589 2570

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 2124 1579
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 0,02 0,0017

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 0,02 0,0017

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1174950 1174950
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 0 0

у відсотках від 
статутного капіталу 0 0

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

0 0

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСьКИй 

КОНСЕРВНИй ЗАВОД»
Річна інформація емітента цінних паперів

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОН-
СЕРВНИЙ ЗАВОД»; 05527752; Волинська , Володимир-Волинський, 
44700, м. Володимир-Волинський, Луцька, 81; 03342 20610.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 01.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://05527752.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Вiталiна-
Аудит» у формi ТОВ, 20124767.

5. Інформація про загальні збори
Чергові щорічні збори акціонерів проводились 28/04/2015р.
Позачергові загальні збори акціонерів проводились 20/08/2015р
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 9581 9970
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 8758 9073

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 552 576
Сумарна дебіторська заборгованість 80 92
Грошові кошти та їх еквіваленти 124 217
Власний капітал 5667 5742
Статутний капітал 1892 1892
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -375 -391

Довгострокові зобов’язання 
і забезпечення 163 163

Поточні зобов’язання і забезпечення 3751 4065
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.) 7568800 7568800
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 12 0

у відсотках від 
статутного капіталу 0,657 0

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

90 0

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 9581 9970
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 8758 9075

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 552 576
Сумарна дебіторська заборгованість 145 99
Грошові кошти та їх еквіваленти 124 217
Власний капітал 5667 5742
Статутний капітал 1892 1892
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -375 -391

Довгострокові зобов’язання 
і забезпечення 163 163

Поточні зобов’язання і забезпечення 3751 4066
Чистий прибуток (збиток) 16 -98
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КИїВСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИєМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товари-
ство Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт»; 
05415608; Ревуцького, 56, м. Київ, Дарницький, 02140; /044/ 569-95-97.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.ilta.ua/ru/centers/revyckogo/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма «Максимум», 37726300.

5. Інформація про загальні збори
22.04.2015 р, чергові
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Голови Правління Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014р. Затвердження звіту Го-
лови Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 р.

5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Затвердження звіту Наглядової 
ради Товариства за 2014 р.

6. Звіт та висновки незалежного аудитора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту та 
висновків незалежного аудитора.

7. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
8. Затвердження балансу Товариства та річної фінансової звітності 

Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків, при-

йняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності 
Товариства за 2014 рік.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчиня-
тись Товариством у 2015 році.

11. Про затвердження договору про зміни до Договору про здійснен-
ня кредитних операцій №117GA від 04 квітня 2011 р. із усіма змінами та 
доповненнями до нього, укладеного Товариством, а також ТОВ «Вил-
тон» та ТОВ «Ілта» як солідарними боржниками (поручителями) з  
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та надання повноважень керівнику Това-
риства на укладення правочинів.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 19264 19711
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 14817 15748

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3492 1734
Сумарна дебіторська заборгованість 629 1592
Грошові кошти та їх еквіваленти 259 317
Власний капітал 12924 15624
Статутний капітал 18143 18143
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -14783 -12083

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 17 52
Поточні зобов’язання і забезпечення 6323 4035
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) -0,192 -0,0474

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.) -0,192 -0,0474

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 14064362 14064362
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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЕБЕДИНСьКЕ 

хЛІБОПРИйМАЛьНЕ 
ПІДПРИєМСТВО»

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 товари-
ство «Лебединське хлібоприймальне підприємство»; 00955986;  
вул. Залізнична, 46, м. Лебедин, Лебединський р-н, Сумська область, 
42200, Україна; 05445-2-13-56.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська компанія 
«П.С.П. Аудит», 36412992.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.03.2015 року. 

Кворум зборів: 87,52% до загальної кількості голосів. Розглядались 
питання:

1. Затвердження фінансової звітності за 2014 р.
2. Розподіл прибутку, отриманого протягом 2014 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 

ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2014 рік
4. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в 

новій редакції
5. Затвердження положення про наглядову раду товариства
6. Припинення повноважень членів ревізійної комісії
7. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії
8. Обрання членів ревізійної комісії
9. Затвердження положення про ревізійну комісію
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тись товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 
одного року з дати проведення загальних зборів

11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину
12. Прийняття рішення про виплату дивідендів
13. Припинення повноважень членів наглядової ради
14. Затвердження кількісного складу наглядової ради
15. Обрання членів наглядової ради
6. Інформація про дивіденди. У звітному періоді не приймалося рі-

шення про виплату дивідендів та дивіденди не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської 

діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14428 15731
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 3388 3498

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 136 228
Сумарна дебіторська заборгованість 8727 10184
Грошові кошти та їх еквіваленти 1889 1738
Власний капітал 13858 14912
Статутний капітал 688 688
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 13170 14224

Довгострокові зобов’язання 
і забезпечення 403 313

Поточні зобов’язання і забезпечення 167 506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) -0,38 -0,08

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.) -0,38 -0,08

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 2750100 2750100

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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ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИТОМИРСьКИй МАСЛОЗАВОД»

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

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»; код за ЄДРПОУ 00182863; місцезна-
ходження: 10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. I. Гонти, 4; міжмісь-
кий код та телефон емітента: (0412) 42-29-02.

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

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

4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО», код за 
ЄДРПОУ 20197074.

5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв 
скликанi рiшенням Наглядової ради ПАТ «Житомирський маслозавод» 
(протокол №51 вiд 23.02.2015 р.). Дата проведення: 16.04.2015 р. ПОРЯ-
ДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Про обрання Голови та членiв 
лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Правлiння Товари-
ства про результати фiнансово–господарської дiяльностi ПАТ «ЖИТО-
МИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2014 рiк, визначення та погодження осно-
вних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 3. Звiт Наглядової ради 
Товариства про її дiяльнiсть у 2014 роцi. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства та її висновки щодо фiнансової дiяльностi Товариства у 2014 роцi, 
затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiтiв Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства щодо оцiнки їх дiяльностi протягом звiтного перiоду.  
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк (форми № № 1, 2, 3, 
4). 7. Затвердження порядку (показникiв) розподiлу прибутку, що залиша-
ється в розпорядженнi Товариства, за 2014 рiк. 8.Розгляд та затверджен-
ня плану розподiлу прибутку, що залишається в розпорядженнi Товари-
ства, на 2015 рiк. 9. Про дострокове припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. 11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа об-
раних членiв Наглядової ради. 12. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Нагля-
дової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядо-
вої ради. 13.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одно-
го року з дати прийняття такого рiшення, якщо вартiсть майна або послуг, 
що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної звiтностi Товариства. Про надання повнова-
жень щодо укладення таких правочинiв та пiдписання документiв 
пов’язаних з ними.

Доповнення до порядку денного не вносились акцiонерами Товари-
ства. Усi питання поданi Наглядовою радою Товариства, на загальних збо-
рах акцiонерiв прийнятi з позитивним рiшенням.

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 683359 598859
Основні засоби (за залишковою вартістю) 371055 300187
Довгострокові фінансові інвестиції 47 47
Запаси 129892 110371
Сумарна дебіторська заборгованість 7123 5014
Грошові кошти та їх еквіваленти 5207 2580
Власний капітал 564632 470296
Статутний капітал 5341 5341
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 559291 464955
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1775 1646
Поточні зобов’язання і забезпечення 116952 126917
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

3.38547 2.56874

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

3.38547 2.56874

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 27865000 27865000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

голова правління  П.В. Рудь.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «НЕВА»

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Завод «Нева»; 14307972; Хмельницька, Хмельницький, 29025, 
Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 6; тел. 0382-550423, факс 
0382-550423.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 2016-04-26 р., 22:56:12

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фiрма «Аудит-
Подiлля», 32179801.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів 0.87071000000
На загальних зборах акцiонерiв розглядались наступнi питання:
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту 

проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 
2015 рiк.

3. Звiт наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2014 
роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

4. Звiт зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2014 рiк. Затвердження звiту зовнiшнього аудитора.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
7. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв 

та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
8. Внесення змiн до Статуту товариства (шляхом затвердження 

його нової редакцiї).
Змiн та доповнень до оголошеного порядку денного не надходило.
6. Інформація про дивіденди.
На загальних зборах акцiонерiв, 24.04.2015 року прийнято наступне 

рiшення:
Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi 

товариства в 2014 роцi не проводити, в зв’язку з недоцiльнiстю. 
Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 
2014 рiк не нараховувати та не сплачувати. Вказану частину прибутку 
за результатами дiяльностi у 2014 роцi направити на поповнення 
обiгових коштiв та технiчне переобладнання пiдприємства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4807 4737
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 3792 4001

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 491 480
Сумарна дебіторська заборгованість 5 29
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 10
Власний капітал 4479 4623
Статутний капітал 324 324
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 1179 1153

Довгострокові зобов’язання 
і забезпечення 0 0

Поточні зобов’язання і забезпечення 328 114
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 0.06017 0.01620

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.) 0.06017 0.01620

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 432140 432140

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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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАЛТСьКИй АгРОПОСТАЧСЕРВiС»

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Балтський агропостачсервiс»; 05406356; 66161, Одеська об-
ласть, Балтський р-н, с. Бiлине, вул. Привокзальна, буд.84, (04866) 
992-43.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Фірма «Трансаудит» у вигляді то-
вариства з обмеженою відповідальністю, 23865010.

5. Інформація про загальні збори 
Перелiк питань, якi були заявленi для розгляду на загальних збо-

рах вiд 29.04.2015 року:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припи-

нення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту 

зборiв.
3. Розгляд звiту правлiння за 2014 р. та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту правлiння.
4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийнят-

тя рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 р. та прийнят-

тя рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комісії.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р.
7. Розподiл прибутку та покриття збиткiв товариства за 2014 р.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та 

членiв правлiння в зв'язку зi спливом повноважень. Затвердження 
умов трудових договорiв (контрактiв) з головою та членами правлiння. 
Встановлення розмiру їх винагороди.

9. Про обрання голови та членiв правлiння товариства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Нагля-

дової ради в зв'язку зi спливом.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладати-

муться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами наглядової ради.

13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної 
комiсiї Товариства в зв'язку зi спливом термiну повноважень.

14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладати-

муться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.

Загальнi збори не вiдбулись у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. Зареє-
стровано голосiв - 38,732% або 95286 шт. голосуючих акцiй 
пiдприємства.

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 117.6 137.5
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 74.5 102.4

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 30.4 28.0
Сумарна дебіторська заборгованість 2.7 4.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 7.7 0.1
Власний капітал 36.5 84.9
Статутний капітал 99.4 99.4
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -502.5 -454.1

Довгострокові зобов’язання 
і забезпечення 0 0

Поточні зобов’язання і забезпечення 81.1 52.6
Чистий прибуток (збиток) 0.1 -102.2

голова правління  Кучинський Анатолій Петрович

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БiО МЕД СКЛО»

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

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Бiо мед скло»; код за ЄДРПОУ 04763746; місцезнаходження: 10025, 
м. Житомир, вул. Промислова, буд. 26, міжміський код та телефон емі-
тента: 044-498-65-03.

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

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

4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙ-
КЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 30373906.

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв 
були проведені 23.04.2015 р. Перелік питань, що розглядалися на за-
гальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії Товариства. 2. Про 
обрання секретаря річних загальних зборів Товариства. 3. Про затвер-
дження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. 4. Про затвер-
дження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.  
5. Про затвердження звіту та висновків Правління Товариства за 2014 
рік. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7. Про 
розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2014 року. 8. Про 
затвердження змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій ре-
дакції. 9. Про надання повноважень уповноваженій особі Товариства 
на підписання Статуту в новій редакції. 10.Про припинення повнова-
жень членів Наглядової Ради Товариства. 11. Про обрання членів На-
глядової Ради Товариства. 12. Про затвердження умов цивільно-
правових договорів, які укладатимуться з головою і членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних 
цивільно-правових договорів. 13. Про затвердження Положення про 
Загальні збори Товариства. 14. Про затвердження Положення про На-
глядову раду Товариства. 15. Про затвердження Положення про Ви-
конавчий орган Товариства. 16. Про затвердження Положення про 
Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. 17. Про затвердження Поло-
ження про інформаційну політику Товариства. 18. Про затвердження 
Кодексу корпоративного управління Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денно-
го зборів, відсутні. З усіх питань порядку денного зборів рішення прий-
няті.

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

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

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів  265935  251104
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)  186990  191213

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  21810  20538
Сумарна дебіторська заборгованість  48289  37097
Грошові кошти та їх еквіваленти  8481  913
Власний капітал  10071  71126
Статутний капітал  96431  96431
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)  -166424  -106607

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  20533  103873
Поточні зобов’язання і забезпечення  235331  76105
Чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.) -0.0628187  -0.0582974

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) -0.0628187  -0.0582974

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 964314360  964314360
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість -- --

у відсотках від 
статутного капіталу -- --

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

-- --

голова правління  Жарков Людвиг Анатолiйович.
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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 «Миколаїв-Львiвський комбiнат 
будiвельних конструкцiй»; 01331041; 81634, Львівська обл., Миколаївський 
р-н, с.Розвадiв, вул.Вапняно-Кар’єрна,6; (03241)51502; 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: mykolaivkbk.pat.ua. 4.Найменуван-
ня, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Орвi-аудит», 34623723. 5.Інформація про загальні збо-
ри: 29.04.2015р. Кворум зборів:97,45%. Осiб, що подавали пропозицiї до 
порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах:1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
та затвердження регламенту Загальних зборiв. 2.Звiт правлiння про 
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк, визначення осно-
вних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт наглядової ради Товариства за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.Звiт про роботу 
Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
даного звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5.За-
твердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 6.Визначення порядку 

розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 
2014 роцi. 7.Про затвердження вчинених у 2014 роцi значних правочинiв та 
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товари-
ством у 2015 роцi. Результати розгляду питань:Затверджено всі звіти та 
висновки ревізійної комісiї. В зв»язку з тим, що в звiтному перiодi отримано 
збитки, питання порядку розподiлу прибутку не розглядати. Попередньо 
схвалити правочини, якi вчинятимуться Товариством, та сума яких переви-
щить 25% вартостi активiв Товариства. 6.Інформація про дивіденди: про-
тягом звітного 2015 року рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.) (2015р./2014р.): Усього активів:8942/8189; основні засо-
би (за залишковою вартістю):5760/6206; довгострокові фінансові 
інвестиції:0/0; запаси: 2085/1119; сумарна дебіторська заборгованість:41/42; 
грошові кошти та їх еквіваленти:149/33; власний капітал:8162/5429; статут-
ний капітал:7790/7790; нерозподілений прибуток (непокритий збиток):372/-
2361; довгострокові зобов’язання:0/0; поточні зобов’язання:780/2760; чис-
тий прибуток (збиток) на одну просту акцію:0,09/0,09; скоригований чистий 
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.):0/0; середньорічна кількість 
простих акцій (шт.):31160840/31160840; цінні папери власних випусків, ви-
куплені протягом звітного періоду:0/0; загальна сума коштів, витрачених на 
викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду:0/0.

ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАїВ-ЛьВiВСьКИй КОМБiНАТ БУДiВЕЛьНИх КОНСТРУКЦiй»

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 «МОЛНiЯ»; 05407746; Київська, Баришiвський, 
07501, смт. Баришiвка, Торфяна, 26; (04576)51661.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://05407746.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит», 33304128.

5. Інформація про загальні збори 
Кворум – 71.39452%. Дата проведення – 23.04.2015 р.
Питання порядку денного: 1. Про обрання голови та секретаря Загаль-

них зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя»; 2. Про обрання лiчильної комiсiї;  
3. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядо-
вої ради ПАТ «Молнiя» за 2014 рiк; 4. Про розгляд та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу ПАТ «Молнiя» за 2014 рiк;  
5. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Молнiя» за 2014 рiк; 6. Затвердження рiчного звiту  
ПАТ «Молнiя» за 2014 рiк; 7. Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «Молнiя»; 8. Про 
вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «Молнiя»; 9. Про обрання членiв 
ревiзiйної комiсiї ПАТ «Молнiя». По всім питанням рішення прийнято.

Особи, які подавали пропозицію до питань денного відсутні.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.
ii. Основні показники фінансово-господарської 

діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 70171 43373
Основні засоби (за залишковою вартістю) 31505 31397
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 20962 5748
Сумарна дебіторська заборгованість 10234 935
Грошові кошти та їх еквіваленти 3037 332
Власний капітал 21913 25355
Статутний капітал 10000 10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11021 7748
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4563 4643
Поточні зобов’язання і забезпечення 43695 13375
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.) 1000000 1000000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АЕРОК ОБУхiВ»; 20576280; вул. Промисло-
ва, 6, м. Обухів, Обухівський, Київська, 08700; /04572/ 6-66-06.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.aeroc.ua/oao/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Аудиторська фірма «Арка», 31520115.

5. Інформація про загальні збори
15.04.2015, чергові
Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря збо-

рів ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ». 2. Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» за 2014р. 3. Звіт Ревізій-
ної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»» за 2014 р. 4. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії та річного звіту ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» за 2014 р. 5. За-
твердження розподілу прибутку ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» за результатами 
діяльності 2014 р. 6. Затвердження основних напрямків роботи на 2015 р. 
7. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».8. Обрання 
членів Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 452 882
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 7
Сумарна дебіторська заборгованість 358 404
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 453
Власний капітал -11 -18585
Статутний капітал 18698 18698
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -18709 -37283
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 461 465
Поточні зобов’язання і забезпечення 2 19002
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 1,64 -0,02

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 11332399 11332399
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 0 0

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

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонер-
не товариство «Бізнес-центр «Нивки», 35290772, вул. Фiзкультури, 
30, м. Київ, Голосiївський, 03150, (044) 449-44-08.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: http://35290772.infosite.com.ua/ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних 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, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Управлiння виробничих технологiй - «Сервіс», 01354510, вул.Привокзаль-
на, 21, м.Бориспiль, Київська область, 08300, (04595) 7-15-31.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://uvt.pat.ua/admin/emitents/reports/year2015

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УПРАВЛiННЯ ВИРОБНИЧИх ТЕхНОЛОгiй - «СЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВСьКИй ЕКСПЕРИМЕНТАЛьНИй 

М’ЯСОПЕРЕРОБНИй ЗАВОД 
«ДАРНИЦьКИй»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Київський експериментальний мясопереробний завод «Дарницький», 
31747895, вул. Сортувальна, 5, м. Київ, 02081, (044)5749780.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://31747895.infosite.com.ua/

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВiДПОВiДАЛьНiСТЮ «УКРТЕхНОФОС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРТЕХНОФОС»; 30946915; вул. Соборна, 370В, 
м. Рівне, Рівненська область, 33000, Україна; (0362) 649894.

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 річ-
ну інформацію: www.utphos.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма «Нива-Аудит», 
21095329.

5. Інформація про загальні збори. ТОВ «УКРТЕХНОФОС» не є акціо-
нерним товариством, тому дана інформація не заповнюється.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди протягом звітного і попере-
днього звітного періоду не нараховувалися і не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 48805 53663
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13907 15136
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7370 3064
Сумарна дебіторська заборгованість 27376 35382
Грошові кошти та їх еквіваленти 136 81
Власний капітал -94860 -72192
Статутний капітал 18900 18900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -113760 -91092
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 143665 125855
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 0 0

- ТОВ «УКРТЕХНОФОС» не здійснювало випуск акцій.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СІЛьгОСПТЕхНІКА»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емі-

тента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та теле-
фон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬ-
ГОСПТЕХНІКА»; 03743629; 78700, Iвано-Франкiвська обл. смт.
Верховина, вул.Франка,109; (03478) 21688; 2.Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 26.04.2016р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію: sg.prat.ua. 
4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма 
«Полюс-аудит»; 31790207. 5..Інформація про загальні збори: 
15.05.2015р. Кворум зборів: 75,9%. Осiб, що подавали пропозицiї до 
порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загаль-
них зборах та результати розгляду питань: 1.Обрання лiчильної 
комiсiї. 2.Звiт директора Товариства про роботу за 2014 рiк та за-
твердження звiту. 3.Звiт ревiзора та затвердження звiту та висновкiв 
ревiзора за 2014 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту та балансу Това-
риства за 2014 рiк та розподiл прибуткiв (збиткiв) за 2014 рiк. 5.Ви-
бори нових органiв управлiння ПрАТ «Сiльгосптехнiка». Питання по-
рядку денного вирiшенi позитивно, звiти директора та ревiзора 
затверджено.Обрано новий склад органiв управлiння. 6.Інформація 
про дивіденди: протягом звітного 2015 року рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усьо-
го активів:545,2/543,2; основні засоби (за залишковою 
вартістю):349,3/418,0; довгострокові фінансові інвестиції:0/0; 
запаси:86,7/0; сумарна дебіторська заборгованість:44,1/34,1; гро-
шові кошти та їх еквіваленти:0,2/26,7; власний капітал:409,6/418; 
статутний капітал:91,7/91,7; нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток):-58,8/-50,4; довгострокові зобов'язання:0/0; поточні 
зобов'язання:135,6/125,2; чистий прибуток (збиток):-8,4/15.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ЦЕНТРОСТАЛь-ДОМСТАЛь», 
23535092, вулиця Новопромислова, 1, 
м. Вишгород, Київська область, 07300, д/н

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.centrostal-domstal.pat.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: ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»; 38377143; 
Тарасівська 19, місто Київ, Голосіївський, 01033, Україна; (044)364-73-70.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудит-сервіс ІНК», 13659226.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2015 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:

1. Про затвердження звіту Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про ді-
яльність в 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
про діяльність в 2014р., прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

3. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
результатами перевірки в 2014 році, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» за 2014 рік.

5. Про затвердження звітів зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК».

6. Про затвердження загального результату діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» в 2014 році.

7. Про затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
2014 рік.

8. Про затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК».

9. Про внесення змін до відомостей про засновників (учасників) ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців.

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних 
зборів Акціонерів Банку, єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 
ЗУ «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 
2014р., та визнати роботу Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 задо-
вільною.

2. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про ді-
яльність в 2014р., та визнати роботу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» у 2014 задовільною.

3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за резуль-
татами перевірки в 2014 році, та визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 задовільною.

4. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
2014 рік, складену згідно міжнародних стандартів фінансової звітності.

5. Затвердити звіт зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
6. Затвердити загальний результат діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

в 2014 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора згідно із 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, у розмірі 239 792,23 грн.

7. Затвердити розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
за 2014 рік, який становить 239792,23 грн. наступним чином: спрямувати 
частину прибутку за 2014 рік у розмірі 5%, а саме 11989,61 грн. до ре-
зервного фонду ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»; решту прибутку, отриманого ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» за 2014 рік у сумі 227 802,62 грн. залишити нерозподі-
леним; дивіденди за результатами 2014 року не виплачувати.

8. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВО «АЛЬПАРІ БАНК», шляхом викладення його в новій редакції, у 
зв'язку з необхідністю приведення окремих положень Статуту ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» до вимог Зако-
ну України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську 
діяльність « щодо визначення особливостей корпоративного управління 
в банках» та іншого чинного законодавства України. Затвердити нову ре-
дакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ 
БАНК». Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича підписа-
ти нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО 
«АЛЬПАРІ БАНК» та забезпечити виконання всіх юридично значимих дій 
відносно погодження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Національним банком України та 
проведення його державної реєстрації.

9. Внести змін до відомостей про засновників (учасників) ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом зміни запису з «ТО-

ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМ-
ПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», код ЄДРПОУ засновника: 
32956883, адреса засновника:03039, м. Київ, Голосіївський район, 
провулок Червоноармійський, будинок 14, корпус 1, поверх, 3 офіс 5», 
розмір внеску до статутного фонду - 122000000,00 грн.» на «Акціоне-
ри згідно реєстру, розмір внеску до статутного фонду - 122000000,00 
грн.». Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича забез-
печити виконання всіх юридично значимих дій щодо внесення змін до 
відомостей про засновників (учасників) ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», що міс-
тяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 19.02.2015 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:

1. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Грибковим В.Н. 
обов'язків Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з  
01.03.2015 р.

2. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Громаковою Л.К. 
обов'язків заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
з 01.03.2015 р.

3. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Савиченком 
Б.О. обов'язків члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з 
01.03.2015 р.

Результати розгляду питань порядку денного:
1. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду(заробітну плату) за виконан-

ням Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради Банку в розмі-
рі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з Головою Спосте-
режної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

1.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з Головою Спосте-
режної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

1.2. Укласти (підписати) з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» Грибковим В.Н. Додаткову угоду №2 до Контракту з Головою Спо-
стережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК» 
від 03.01.2014 р.

2. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду (заробітну плату) за вико-
нанням Громаковою Л.К. обов'язків заступника Голови Спостережної 
ради Банку в розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з 
заступником Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 
03.01.2014 р.

2.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з заступником Го-
лови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

2.2. Укласти (підписати) з заступником Голови Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Громаковою Л.К. Додаткову угоду №2 до Контр-
акту з заступником Голови Спостережної ради Публічного акціонерного 
товариства «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

3. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду (заробітну плату) за вико-
нанням Савиченком Б.О. обов'язків члена Спостережної ради Банку в 
розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з членом Спо-
стережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

2.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту членом Спосте-
режної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

2.2. Укласти (підписати) з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» Савиченком Б.О. Додаткову угоду №2 до Контракту з членом Спо-
стережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК» 
від 03.01.2014 р.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 129985 141698
Грошові кошти та їх еквіваленти 2138 839
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 29323 27214
Усього зобов’язань 5928 9315
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 4714 6623
Усього власного капіталу та частка меншості 124057 132383
Статутний капітал 122000 122000
Чистий прибуток/(збиток) 1461 240
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 11,98 1,97

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 11,98 1,97

ПАТ «АЛьПАРІ БАНК»
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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:  
КОСІВСьКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СКІФ-АВТО»; 01207275; 78600, Iвано-Франкiвська обл., м.Косів, вул.
Грушевського,5; (03478)23139; 2.Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:27.04.2016р. 
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: skifavto.prat.in.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська 
фірма «Полюс-аудит»; 31790207. 5..Інформація про загальні збори: 
26.04.2015р. Кворум зборів:58%. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку 
денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Об-
рання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв. 2.Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту. 3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту. 4.Розгляд та затвердження звiту та висновкiв 
Ревiзора за 2014 рiк. 5.Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 
2014 рiк. 6.Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Това-
риства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. 7.Обрання Голови та членiв 
Правлiння. 8.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та про по-
переднє схвалення вчинення значних правочинiв, у тому числi пов'язаних iз 
продажем транспортних засобiв, продовження укладених кредитних угод та 
укладення договорiв на новi банкiвськi кредити для купiвлi основних засобiв i 
поповнення обiгових коштiв. Результати розгляду питань: Затверджено всі 
звіти та висновки Ревiзора. Вирiшили використати отриманий прибуток на 
поновлення обiгових коштiв. Переобрали Голову та членiв Правлiння. Вирі-
шили придбати 6 нових таксомоторiв та автобуси по ринкових цiнах за власнi 
кошти та кредитнi ресурси. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного 
2015 року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього активів: 
436/439,4; основні засоби (за залишковою вартістю): 308,8/374,8; довго-
строкові фінансові інвестиції: 0/0; запаси: 58/29; сумарна дебіторська за-
боргованість: 15,9/33,6; грошові кошти та їх еквіваленти: 53,3/2; власний 
капітал: -487,6/-153,8; статутний капітал: 93/93; нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток): -938,5/-604,7; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні 
зобов'язання: 923,6/593,2; чистий прибуток (збиток): -333,8/-366,4.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕРхОВИНСьКЕ РАйОННЕ 

ПІДПРИєМСТВО МАТЕРІАЛьНО-
ТЕхНІЧНОгО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, 

код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»; 
00904316; 78700, Iвано-Франкiвська обл. смт.Верховина, вул. Iвана 
Франка, 109; (03478) 21231; 2.Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
26.04.2016р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: rpmtz.prat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: При-
ватна аудиторська фірма «Полюс-аудит»; 31790207. 5..Інформація про 
загальні збори: 15.05.2015р. Кворум зборів:88,6%. Осiб, що подавали 
пропозицiї до порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися 
на загальних зборах та результати розгляду питань: 1.Обрання лiчильної 
комiсiї. 2.Звiт директора Товариства про роботу за 2014 рiк та затвер-
дження звiту. 3.Звiт ревiзора та затвердження звiту та висновкiв ревiзора 
за 2014 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк 
та розподiл прибуткiв (збиткiв) за 2014 рiк. 5.Вибори нових органiв 
управлiння Товариства. Питання порядку денного вирiшенi позитивно, 
звiти директора та ревiзора затверджено.Обрано новий склад органiв 
управлiння. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного 2015 року 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього 
активів:239,3/250,2; основні засоби (за залишковою вартістю):239,3/239,3; 
довгострокові фінансові інвестиції:0/0; запаси:0/0; сумарна дебіторська 
заборгованість:0/9,2; грошові кошти та їх еквіваленти:0/1,7; власний 
капітал:198/200,7; статутний капітал:59/59; нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток):-217,6/-214,9; довгострокові зобов'язання:0/0; по-
точні зобов'язання:41,3/49,5; чистий прибуток (збиток):-2,7/-14,6.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕгЕНЕРАТ»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РЕГЕНЕРАТ»; 13373004; Орджонікідзе, 128, місто Лисичанськ, Лу-
ганська область, 93118, Україна; 050-773-03-25, 050-102-02-77.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.16 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Укрстандарт-
аудит», 36201704.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4667 5471
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3154 3641
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 659 347
Сумарна дебіторська заборгованість 329 944
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 3
Власний капітал 1008 3003
Статутний капітал 664 664
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -178 -581
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 128 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3531 2468
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,8 -0,7
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) -0,8 -0,7

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2654672 2654672
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0

Директор ПРАТ «Регенерат»  В.І. Запорожець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «ДІП гРУП 

АЕРОПОРТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «ДІП груп аеропорт»; 33768786; Київський 
шлях, 14, Бориспіль, Бориспільський, Київська область, 08300, Укра-
їна; (044) 272 60 58.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.dpga.uafin.net

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Аудиторська фірма «М.Т.Д. Аудит», 31518331.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3868 82070,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 444 734,5
Довгострокові фінансові інвестиції 18 18
Виробничі запаси 0 1571,7
Сумарна дебіторська заборгованість 893 2810
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 141
Власний капітал -6499 -2844
Статутний капітал 33 33
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -6532 -2877

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 9418
Поточні зобов’язання і забезпечення 10367 75496,2
Чистий прибуток (збиток) -3655 -4389

Директор  Левада О.г.
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОБУТОВИК»

Річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітен-

та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОБУТОВИК», 
02139386; 78700, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт.Вер-
ховина, вул. Iвана Франка, 19; 0343221585; 2.Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 26.04.2016р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію: pobutovyk.prat.ua. 4.Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності:немає.5.Інформація про загальні збори: 30.04.2015р. Кворум 
зборів:98,3%. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного немає. 
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 2.Затвердження регла-
менту загальних зборiв акцiонерiв. .3.Звiт директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Визначення 
основних напрямiв дiяльностi Товариства в 2015 роцi та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.4.Звiт про роботу Ревiзора за 2014 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження 
висновкiв Ревiзора..5.Про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Затвердження рiчного звiту Товари-
ства за 2014 рiк. 6.Визначення порядку розподiлу прибутку (збиткiв) То-
вариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. 7.Про продаж частки майна 
та надання повноважень на укладання таких угод. Питання не розгляда-
лось.Всі звіти затверджено. 6.Інформація про дивіденди: протягом 
звітного 2015 року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р): Усього 
активів:106,6/106,9; основні засоби (за залишковою 
вартістю):106,3/106,3; довгострокові фінансові інвестиції:0/0; 
запаси:0/0; сумарна дебіторська заборгованість:0,3/0,3; грошові кошти 
та їх еквіваленти:0/0,3; власний капітал:92,3/89,3; статутний 
капітал:28/28; нерозподілений прибуток (непокритий збиток):-54,6/-
57,6; довгострокові зобов'язання:0/0; поточні зобов'язання:14,3/17,6; 
чистий прибуток (збиток):3/-2,9.

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВiДПОВiДАЛьНiСТЮ «КОМЕРЦiйНА КОМПАНiЯ»; 
30440474; 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37; 044-247-45-31.

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 річ-
ну інформацію: http://id992.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «БЛИСКОР ГАРАНТ», 16463676.

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товариством.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 184122 184521
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23009 23052
Довгострокові фінансові інвестиції 112668 112668
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3223 4602
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 159
Власний капітал -453362 -314453
Статутний капітал 12 12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -453489 -314580
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 554265 395642
Поточні зобов’язання і забезпечення 83219 103332
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 періоду

0 0

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОНТАЖНИК УКРАїНИ»; 04654448; вул. Ком-
сомольська 137, смт. Баришівка, Київська, 07500, /04576/5-10-57.

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: Montazhnik.net

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656.

5. Інформація про загальні збори: збори: в зв’язку з відсутністю  
коштів не проводились.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1492 1401
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18 53
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 384 486
Сумарна дебіторська заборгованість 681 810
Грошові кошти та їх еквіваленти 259 32
Власний капітал -770 -772
Статутний капітал 162 162
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1183 -1155
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 1
Поточні зобов’язання і забезпечення 2261 2172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0433 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн) 0,0433 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 646720 646720
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АгРОСЕРВІС-1»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітен-

та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОСЕРВІС-
1»;13663707; 76008, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Ю.Целевича,4; 
0342584178. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016р. 3. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-
мацію- agros.prat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Iвано-Франкiвськ-аудит», 22196268. 5.Ін-
формація про загальні збори: 08.05.2015р. Кворум зборів:79,4%. Осiб, 
що подавали пропозицiї до порядку денного немає. Перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї, голови 
та секретаря зборів. 2.Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту. 4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 
5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.  
6.Розподіл прибутків та збитків Товариства за результатами 2014 року. 
7.Вибори керiвних та контролюючих органiв. Результати розгляду пи-
тань: Звiти взято до відома. Висновки Ревізійної комісії та річну фінан-
сову звітність затверджено. Прибуток не розподіляти. Переобрано весь 
склад органiв управлiння на новий термiн. 6.Інформація про дивіден-
ди: протягом звітного 2015 року рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього 
активів:5723,2/2000,5; основні засоби (за залишковою 
вартістю):152,2/42,1; довгострокові фінансові інвестиції:0/0; 
запаси:4746,3/1378,7; сумарна дебіторська заборгованість:650,8/460,6; 
грошові кошти та їх квіваленти:0,1/2,2; власний капітал:68,1/151,2; ста-
тутний капітал:158,9/158,9; нерозподілений прибуток (непокритий зби-
ток): -90,8/-7,7; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні 
зобов'язання:5655,1/1849,3; чистий прибуток (збиток): -83,1/0,1.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВІС»; 00903191; вулиця Зіни Білої, будинок 91, місто Ново-
московськ, Днiпропетровська область, 51200; (05693) 73192.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: pat-novats.orbita.dp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство Аудиторська фірма 
«Егіда», 31468129.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії, Голови річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів 
акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2013 рік та 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звітів.

3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та 2014 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік та 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 

за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік. Затвердження порядку по-
криття збитків за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік.

7. Про дострокове припинення повноважень та відкликання членів На-
глядової ради Товариства.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладають-

ся з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, якій надаються повноваження на під-
писання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

10. Обрання Голови Правління Товариства.
11. Про дострокове припинення повноважень та відкликання членів Ре-

візійної комісії.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Пропозиції по проектам рішень з питань порядку денного річних загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС» 
29 квітня 2015 року на виконання ст. 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» у встановлений законом термін були надані акціонерами Ко-
валенком В.В., Коробко П.О., Вічним О.П., Мельник О.В., а також Головою 
Наглядової ради Майним Г.О.

Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного збори прийняли рiшення:
1.) Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
- голова Лічильної комісії – Соболь О.В.;
- члени Лічильної комісії – Мироненко О.А., Шаповалова Л.Г.
2.) Обрати головою зборів – Поденежного Iвана Федоровича, секрета-

рем зборів – Пуфлер Світлану Леонідівну.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-

сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРО-
ТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голо-
суючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

З другого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік, та 2014 рік, та визнати роботу Правління 
Товариства за 2013 рік, та 2014 рік задовільною.

Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-
сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРО-
ТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голо-
суючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

З третього питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік, та визнати 

роботу Наглядової ради за 2013 рік та 2014 рік задовільною.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-

сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРО-
ТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голо-
суючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

З четвертого питання порядку денного збори прийняли рiшення:
1.) Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати пере-

вірки діяльності Товариства за 2013 рік та 2014 рік, та визнати роботу Реві-
зійної комісії за 2013 рік та 2014 рік задовільною.

Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-
сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРО-
ТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голо-
суючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

З п'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік та 2014 рік.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-

сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРО-
ТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голо-
суючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

З шостого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи за 2013 

рік та 2014 рік. Покриття збитків за 2013 рік та 2014 рік здійснити за рахунок 
доходів майбутніх періодів.

Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-
сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРО-
ТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голо-
суючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

З сьомого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Відкликати (припинити повноваження) наступних членів Наглядової ради:
1. Колоярцев В.Ю.
2. Полтавченко В.В.
3. Токар Н.І.
4. Майний Г.О.
5. Гаркавенко О.І.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-

сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРО-
ТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голо-
суючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

З восьмого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 5 (п’ять )

років:
1. Фрейдін Олексій Валерійович
2. Гаркавенко Олександр Іванович
3. Гайко Вячеслав Анатолійович
4. Токар Наталія Іванівна
5. Полтавченко Володимир Васильович
Голосували: За результатами кумулятивного голосування кожному з кан-

дидатів віддано 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акці-
онерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дев'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової 

ради, встановити, що члени Наглядової ради за виконання своїх обов’язків 
не отримують винагороду. Уповноважити на підписання договорів з Головою 
та членами Наглядової ради Бобика Володимира Ярославовича

Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-
сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРО-
ТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голо-
суючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

З десятого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Обрати Головою Правління Товариства Бобика Володимира Яросла-

вовича.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-

сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРО-
ТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голо-
суючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВОМОСКОВСьКЕ РАйОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИєМСТВО «АгРОТЕхСЕРВІС»
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З одинадцятого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Відкликати (припинити повноваження) членів Ревізійної комісії у складі :
1. Петренко О.М.
2. Токар І.В.
3. Малієнко А.О.
Голосували: «ЗА» - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голо-

сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРО-
ТИ» - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАВСЯ» - 0 % голо-
суючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 
для участі у загальних зборах.

З дванадцятого питання порядку денного збори прийняли рішення:
1.) Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 5 (п’ять) років:
1. Вічна Ольга Валентинівна.
2. Токар Ігор Віталійович.
3. Малієнко Анастасія Олексіївна.
Голосували: За результатами кумулятивного голосування кожному з кан-

дидатів віддано 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акці-
онерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

6. Інформація про дивіденди
На загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 29 квiтня 2015 

року, рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. В рамках розгляду 
шостого питання «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збит-
ків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік. Затвердження 
порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2013 рік та 2014 рік» 
було прийнято рiшення: 1.) Затвердити порядок покриття збитків за підсум-

ками роботи за 2013 рік та 2014 рік. Покриття збитків за 2013 рік та 2014 рік 
здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Привiлейованi акцiї Товариством не випускались, дивiденди за 
привiлейованими акцiями не нараховуються та не виплачуються.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 87098 56482
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12203 9405
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 28938 20444
Сумарна дебіторська заборгованість 41979 26540
Грошові кошти та їх еквіваленти 394 82
Власний капітал -7866 -8691
Статутний капітал 437 437
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8303 -9128
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 96
Поточні зобов’язання і забезпечення 94964 65077
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,47 -0,26
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 0,47 -0,26

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1747000 1747000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 0 0

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СМАК.»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 
«СМАК.». 2. Код за ЄДРПОУ - 32500147. 3. Місцезнаходження - Україна, 
37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Незалежностi, буд.4. 4. Між-
міський код, телефон та факс -(05355)53037. 5. Електронна поштова 
адреса - zat_smak@mail.ru. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації - 
http://32500147.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ «СМАК.» повідомляє, що 27.04.2016 р. рішенням чергових за-

гальних зборів акціонерів (протокол № 1) у зв’язку з закінченням терміну 
повноважень припинено повноваження: голова наглядової ради - Ба-
бич Валерій Георгійович, паспорт серії СН № 696723 вид.25.04.1998 р. 
Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, володіє 50% акцій в статут-
ному капіталі емітента, перебував на посаді голови НР з 28.08.2011 р.; 
ревізор - Фетюхіна Ольга Володимирівна, посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала, не володіє акціями емітента, пере-
бувала на посаді ревізора з 17.01.2013 р.; обрано терміном на три роки: 
голова наглядової ради- Бабич Валерій Георгійович, паспорт серії СН  
№ 696723 вид.25.04.1998 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Киє-
ві, володіє 50% акцій в статутному капіталі емітента, інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п’яти років - Голова Ради директорів 
Корпорації «Українська фінансова група», Голова Наглядової Ради  
ПрАТ «Українська фінансова група», голова наглядової ради  
ПрАТ «СМАК.»; член наглядової ради - Зубковський Володимир Олексійо-
вич, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, во-
лодіє 50% акцій в статутному капіталі емітента, інші посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п’яти років - Генеральний директор «ПУФД»; 
ревізор - Фетюхіна Ольга Володимирівна, посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала, не володіє акціями емітента, інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років - менеджер  
ТОВ «Укрсожгаз», провідний спеціаліст відділу маркетинга ТОВ «Хімічна 
компанія «Сполука». Звідьнені та обрані посадові особи непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не мають.

Рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «СМАК.» 27.04.2016 р. 
(протокол № 3) у зв’язку з закінченням терміну повноважень переобрано 
терміном на один рік з дійсними повноваженнями до переобрання дирек-
тором ПрАТ «СМАК.» Бандюгіна Ігора Васильовича, паспорт серії КО № 
111355 вид.17.08.2000 р. Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй 
обл., не володіє акціями емітента, інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п’яти років - директор ПрАТ «СМАК.», непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор Бандюгін І.В., 27.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРУДОВИй КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»

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 
«Трудовий колектив Фанплит»

2. Код за ЄДРПОУ: 32960308
3. Місцезнаходження: 02160, мiсто Київ, Фанерна, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 559-01-95 (044)559-12-11
5. Електронна поштова адреса: ekon@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.tkf.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про викуп власних 

акцій
ii. Текст повідомлення

Рiшення про викуп власних акцiй прийнято Черговими Загальними 
зборами акцiонерiв вiд 26.04.2016 року, Протокол № 12. Дата початку 
викупу - 01.06.2016 року, дата закiнчення викупу - 20.04.2017 року. По-
рядок викупу: заяви акцiонерiв про продаж акцiй Товариству розгляда-
тимуться протягом 30 календарних днiв. Про результат розгляду заяви 
акцiонера буде повiдомлено особисто або листом. Письмова 
пропозицiя акцiонера про продаж акцiй Товариству є безвiдкличною. 
Мета викупу акцiй: придбання (викуп) акцiй здiйснюється з метою їх 
наступного продажу. Цiна викупу (ринкова вартiсть) складає 50,00 грн./
акцiю, затверджена Наглядовою радою Товариства. Номiнальна 
вартiсть акцiй – 50,00 грн. Прибуток на 1 акцiю за рiчною фiнансовою 
звiтнiстю за 2015 р. становить 1,76 грн. Викупу пiдлягає 1000 шт. про-
стих iменних акцiй бездокументарної форми випуску. Спiввiдношення 
загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу, до статут-
ного капiталу становить 0,746 %. Станом на дату прийняття рiшення 
щодо викупу власних акцiй емiтент володiє 314 простими iменними 
акцiями власного випуску, що становить 0,2343 % статутного фонду 
Товариства, дата викупу власних акцiй – 23.12.2014р. Станом на дату 
викупу емiтентом власних акцiй, емiтент не планує викупати акцiї у 
юридичної особи емiтента, яка володiє 10 i бiльше вiдсотками акцiй. У 
членiв Наглядової ради та виконавчого органу акцiї не викуповуються. 
Протягом 2015 року товариством акцiї не викуповувались.Державну 
реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу здiйснило 
Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондо-
вого ринку в м.Києвi та Київськiй областi, дата реєстрацiї - 16.11.2010 р., 
номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - №667/10/1/10.

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

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

Директор Шечук Оксана Iванiвна, 27.04.2016 р. 
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Річна інформація емітента за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «хАРКІВСьКИй ПЛИТКОВИй ЗАВОД». Міс-
цезнаходження емітента: просп. Московський, буд.297, м. Харків, 61106, 
Україна. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293628. Міжміський 
код та телефон: (057)754-45-11.

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://www.plitka.kharkov.ua/jurinfo/2015-year-info

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИВАТНА 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», код за ЄДРПОУ 24474300.

5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори відбулися 23.04.2015 
року, позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликались. 
Перелік питань порядку денного: 1.Прийняття рішень з питань порядку прове-
дення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загаль-
них зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної 
комісії. 2.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт 
Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт 
Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії 
з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік. 5.Затвердження річної фінансо-
вої звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження 
річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік. 6.Затвердження порядку розподі-
лу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства 
в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом. 7.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та 
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством 
протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень 
на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради. Пропо-
зиції до переліку питань порядку денного подавала наглядова рада товариства. 
Всі питання порядку денного розглянуто. За кожним питанням порядку денного 
прийнято наступні рішення:

По 1 питанню: Затверджено регламент річних Загальних зборів акціоне-
рів, порядок голосування. Обрано на строк до переобрання склад Лічильної 
комісії річних Загальних зборів акціонерів. Обрано на строк до переобрання 
Голову та Секретаря Загальних зборів. По 2 питанню: Затверджено Звіт 
Правління про підсумки фінансово-господарської дiяльністi Товариства за 
2014 рiк. Визнано роботу Правлiння протягом 2014 року задовiльною. По  
3 питанню: Затверджено Звiт Наглядової ради Товариства про пiдсумки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. Визнати роботу 
Наглядової ради Товариства протягом 2014 року задовільною. По 4 питанню: 
Затверджено Звiт Ревiзiйної комiсiї з фiнансової дiяльностi Товариства в 
2014 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї з рiчного звiту i балансу Товариства 
за 2014 рiк. По 5 питанню: Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть за резуль-
татами дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Затверджено рiчний звiт i баланс 
Товариства за 2014 рiк. По 6 питанню:Затверджено рiшення про порядок 
розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2014 році та роз-
мір річних дивiдендiвi. По 7 питанню: Затвердити Рiшення про вчинення зна-
чних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчи-
нятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого Рішення. 
Всi питання, вiднесенi до Порядку денного Зборiв, розглянуто. За кожним пи-
танням порядку денного прийнято рiшення. Особи, що подавали пропозицiї 
до перелiку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства.

6. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 20 000 000,00 - 20 000 000,00 -

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн. 

0,01 - 0,01 -

Сума виплачених 
дивідендів, грн. - - 11639540,23 -

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

21.04.2016 - 23.04.2015 -

Дата виплати 
дивідендів 01.06.2016 - 01.06.2015 -

Опис 
Дата прийняття рішення: «23» квітня 2015 р. протокол Загальних Зборів 
акціонерів №30
Строк виплати дивідендів – з 01.06.2015р. по 23.10.2015р.
Порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів здійснюється грошови-
ми коштами у касі підприємства або перерахуванням на банківський 
рахунок акціонера. Привілейовані акції Товариством не випускались.
За результатами звітного періоду виплата дивідендів за простими 
акціями здійснюватиметься з 01.06.2016 по 21.10.2016р., у зв’язку з чим 
поле - сума виплачених дивідендів не заповнена.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

- підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітній Попередній

Усього активів 1 043 246 800 817
Основні засоби (за залишковою вартістю) 273 499 281635
Довгострокові фінансові інвестиції 111 111
Запаси 116 113 87066
Сумарна дебіторська заборгованість 425 350 343491
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 154 8001
Власний капітал 570 859 461323
Статутний капітал 20 000 20000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 550 859 441323
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 284 013 173397
Поточні зобов’язання і забезпечення 188 374 166097
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 0.06477 0,04026

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

Середньорічна кількість акцій, (шт.) 2 000 000 000 2 000 000 000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду ---- ----

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

0,0 0,0

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління ПАТ «Харківський плитковий завод» О.О. Єфімов 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АЛьТАНА 
КАПІТАЛ», 20337279, провулок 

Киянівський, буд. 7А, місто Київ, 
Шевченківський, 04053, 

(044)272-42-46
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.altana-capital.com

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВiКТОРiЯ», 
23867078, 67832, Одеська область, 

Овiдiопольський район, смт. Великодо-
линське, вул. Кооперативна, буд. 5, 

0487164161
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.grosslibentale.od.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 28 квітня 2016 р. 
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Днiпро-Спецгiдроенергомонтаж»; 14183323; Україна, Шевченкiвський р-н, 
04112, м. Київ, I. Сiкорського, буд.8, оф.20; +380444534200.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: «Аудиторська компанiя «Аудит 
Бюро», 32159015.

5. Інформація про загальні збори: 
21.04.2015 р. проведено річні загальні збори. Збори скликались за 

адресою: м. Київ, вул. I. Сiкорського, буд.8, корп. А, офiс 20, зал засiдань. 
На загальних зборах були розглянутi наступнi питання порядку денного:  
1. Обрання лiчильної комiсiї, визначення порядку голосування та регла-
менту загальних зборiв. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 
2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затверджен-
ня рiчного звiту та балансу товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження поряд-
ку розподiлу прибутку. 7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як 
одного року. Визначення їх характеру та граничної вартостi. Обрання осо-
би, уповноваженої на пiдписання вiдповiдних правочинiв. Пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного на подавались. За результатами розгляду 
питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення: 1. Обрати членами 
лiчильної комiсiї: Iльєнко Олену Володимирiвну, Ковальова Михайла 
Юрiйовича, Шуман Людмилу Петрiвну. Затвердити порядок голосування та 
регламент загальних зборiв. 2.Затвердити звiт Правлiння за 2014 рiк.  
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Затвердити висновки 
Ревiзiйної комiсiї про результати роботи пiдприємства в 2014 роцi. 5.За-
твердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк у сумi 14716 тис. грн. 
6. Прибуток, отриманий за пiдсумками роботи в 2014 р. у розмiрi 12 тис.грн. 
направити на розвиток пiдприємства та затвердити нульову ставку 
дивiдендiв. 7. З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв 
дiяльностi товариства на 2015 - 2016 роки, у вiдповiдностi до Закону Укра-
їни «Про акцiонернi товариства», надати попереднє схвалення господар-
ських значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 
21.04.2015 р. i до 20.04.2016 р. (включно), якщо ринкова вартiсть майна 
або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв 
бiльше 25 % вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2014 рiк, а саме: - правочини по виконанню товариством робiт 

i наданню ним послуг третiм особам, вартiсть кожного правочину не пови-
нна перевищувати суму 200.000.000,00 грн.; - правочини по придбанню та 
вiдчуженню товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, 
матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно, - вартiсть кожного право-
чину не повинна перевищувати суму 10.000.000,00 грн.; - правочини по 
передачi товариством третiм особам своїх прав i обов'язкiв по укладених 
договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права ви-
моги (цесiя), а також правочини по залученню субпiдрядникiв для виконан-
ня товариством його зобов'язань перед замовниками - вартiсть кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 75.000.000,00 грн.; - правочини 
з розмiщення товариством коштiв на депозитах в банках - вартiсть кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 50.000.000,00 грн.; - правочини 
з придбання та вiдчуження товариством цiнних паперiв - вартiсть кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 8.000.000,00 грн. Уповноважити 
Голову Правлiння Ковальова Ю.М. на пiдписання вiдповiдних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, в 
межах встановленої граничної вартостi.

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 18610 14716
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 5747 6315

Довгострокові фінансові інвестиції 1964 952
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 8708 5375
Грошові кошти та їх еквіваленти 2171 1433
Власний капітал 10175 8831
Статутний капітал 864 864
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 3956 1747

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 95 93
Поточні зобов’язання і забезпечення 8340 5792
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.) 960000 960000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 0 0

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

0 0

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНiПРО-СПЕЦгiДРОЕНЕРгОМОНТАЖ»

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 «НАУКОВО-ДОСЛІДНИй ІНСТИТУТ 
СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА»; 00209775; Тарасівська, 32,  
м. Буча, Київська область, 08292; (044) 97-974-42.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Біна», 
23285643.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 92,2799% до загальної кількості голосів. 
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, припинення повноважень 
Лічильної комісії, обрання нового складу Лічильної комісії.

2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2043 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 
рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 

2014 рік.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались і не випла-

чувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5930 6569
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1329 1429
Довгострокові фінансові інвестиції 992 992
Запаси 492 561
Сумарна дебіторська заборгованість 816 1134
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 242
Власний капітал 1492 1483
Статутний капітал 3041 3041
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3352 -3361
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2161 2161
Поточні зобов’язання і забезпечення 2277 2925
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.) 12163352 12163352
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0
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ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНСТРУМЕНТАЛьНИй ЗАВОД»

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

Повне найменування – Публiчне акцiонерне товариство «Інструмен-
тальний завод»; Код за ЄДРПОУ – 14314794; Місцезнаходження – 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон - (044) 239-90-77; 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії – 27.04.16р.; Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://instrum-
zavod.kiev.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової звітності - Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). 
Річні загальні збори проведені 14.04.15р. Перелік питань: 1.Обрання 
Лiчильної комiсiї. 2.Розгляд звiту Правлiння. 3.Розгляд звiту Наглядової 
ради. 4.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї. 5.Затвердження рiчного звiту. 
6.Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв. 7.Про виплату дивiдендiв та 
затвердження розмiру дивiдендiв. 8.Обрання членiв Наглядової ради. 
9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв). Всi пи-
тання порядку денного було розглянуто. Звiти товариства затвердженi. 
Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Обрано 
нових членiв наглядової ради та затверджено умови договорiв з ними, об-
рано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв. Осiб, що подава-
ли пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

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 нарахова-
них дивідендів, 
грн. 

32560.00 0.00 56980.00 32560.00

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн. 

0.02 0.00 0.04 0.02

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 0.00 0.00 16779.92 0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

. . . . 10.06.2015 . .

Дата виплати 
дивідендів . . . . 26.06.2015 . .

Опис На момент складання рiчної звiтностi дата складання 
перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв за результа-

тами звітного періоду не визначенi.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2432 2426
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 291 318

Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 1941 1854
Сумарна дебіторська заборгованість 122 111
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 42
Власний капітал 1981 2034
Статутний капітал 407 407
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 1297 1350

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 17 21
Поточні зобов’язання і забеспечення 434 371
Чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію 0.062 0.070

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.) 0.062 0.070

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1628000 1628000
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 -- --

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІЗТ-АВТО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ІЗТ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ: 30258639
3. Місцезнаходження: 68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промис-

лова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (04868) 6-45-36, 6-45-36
5. Електронна поштова адреса: atrans@іvt.іl.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 30258639.sc-ua.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Припинені повноваження голови наглядової ради Тараненка Олексан-

дра Олеговича (КЕ, 991457, 27.03.1998, Іллічівським МВ УМВС України в 
Одеській обл.). Рішення прийнято загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Підставою для прийняття рішення є заява 
про звільнення за власним бажанням. Акціями Товариства не володіє, 
частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін – рішен-
ня власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 30.04.2015 р. по 
26.04.2016 р. Припинені повноваження члена наглядової ради Глущенка 
Сергія Миколайовича (КК, 490540, 23.06.2000, Іллічівським МВ УМВС 
України в Одеській обл.). Рішення прийнято загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Підставою для прийняття рішення є 
неповний склад Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє, частки 
у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін – рішення 
власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 30.04.2015 р. по 
26.04.2016 р. Припинені повноваження члена наглядової ради Фабрики 
Олександра Валерійовича (КЕ, 654975, 04.06.1997 Іллічівським МВ УМВС 
України в Одеській обл.). Рішення прийнято загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Підставою для прийняття рішення є 
неповний склад Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє, частки 
у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін – рішення 
власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 30.04.2015 р. по 
26.04.2016 р. Рішення про обрання членом наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Рішення про 
обрання головою наглядової ради прийнято наглядовою радою  
ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. (Протокол № 15 від 26.04.2016 р.). Фабри-
ка Олександр Валерійович (КЕ, 654975, 04.06.1997 Іллічівським МВ УМВС 
України в Одеській обл.) обраний на посаду голови наглядової ради. Під-
ставою для прийняття рішення є неповний склад Наглядової ради. Акція-
ми Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. 
Обґрунтування змін – рішення власників. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу, 
складає 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: заступник директора з експлуатаційної роботи , член наглядо-
вої ради. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Глущенко Сергій Миколайович (КК, 
490540, 23.06.2000, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл.) об-
раний на посаду члена наглядової ради. Підставою для прийняття рішен-
ня є неповний склад Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє, 
частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін – рішен-
ня власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: головний інженер, член 
наглядової ради. Рішення про обрання прийнято загальними зборами ак-
ціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 26.04.2016 р. Бахарев Олександр Анатолійо-
вич (КК, 242152, 29.04.1999, Ренійським РВ УМВС України в Одеській 
обл.) обраний на посаду члена наглядової ради. Підставою для прийняття 
рішення є неповний склад Наглядової ради. Акціями Товариства не воло-
діє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування – рішен-
ня власників. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: менеджер по зовнішньо-
му експедируванню, старший експедитор, начальник експедиторського 
центру.

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

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

Директор Ю.О. Трубін, 26.04.2016 р.
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ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИй iНСТИТУТ 

«ПiВДЕНМЕДБiОСИНТЕЗ»
Річна інформація емітента цінних паперів

1. Основні відомості про емітента
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ «ПIВДЕНМЕДБIО-
СИНТЕЗ».

Код за ЄДРПОУ емітента: 00479907.
Місцезнаходження емітента: Одеська, Малиновський, 65078, м. Оде-

са, вул. Космонавтів, 32
Міжміський код та телефон емітента: 048 766-18-92.
1.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2016 р.
1.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://www.umbs.od.ua
1.4. Найменування аудиторської фірми, якою проведено аудит фі-

нансової звітності: АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «ГРАН-
ТЬЕ» у вигляді ТОВ, Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 21026423.

1.5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів* Чергові позачергові

X
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про 
виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими 
акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
Статуту в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламен-
тують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення 
Положень в новiй редакцiï.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2787 2985
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 7 6

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11 6
Сумарна дебіторська заборгованість 2770 2713
Грошові кошти та їх еквіваленти 164 31
Власний капітал 1967 2838
Статутний капітал 22 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1933 2656
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 24 611
Поточні зобов’язання і забезпечення 3942 2994
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) -0,3366 -0,3343

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) -0,3366 -0,3343

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2147700 2147700
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«гАЗТРАНЗИТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАгАЛьНИх ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

1) Приватне акціонерне товариство «Газтранзит» з іноземними ін-
вестиціями» (місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Артема 26-В, код 
за ЄДРПОУ: 25273549) (надалі – «АТ «Газтранзит») повідомляє про 
проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів АТ «Газтран-
зит», які відбудуться 31 травня 2016 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: 
м. Київ, вул. Артема, 26-В, к. 101.

2) Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у Загальних зборах 
відбудеться з 09 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв., у день та за місцем про-
ведення Загальних зборів.

3) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах акціонерів АТ «Газтранзит» - 25 травня 2016 р.

4) Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвер-

дження регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит».
2. Затвердження річного звіту АТ «Газтранзит» за 2015 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Газтранзит» за 2015 рік.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії за результатами пере-

вірки фінансово-господарської діяльності АТ «Газтранзит» за 2015 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної 

комісії АТ «Газтранзит».
6. Затвердження порядку розподілу прибутку АТ «Газтранзит» за 

2015 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами 

фінансово-господарської діяльності АТ «Газтранзит» в 2015 році.
8. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на 

отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
9. Про припинення повноважень члена Правління АТ «Газтранзит» 

та обрання нового члена Правління АТ «Газтранзит».
5) Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 

зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери (учасники) мо-
жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ 
«Газтранзит» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 26-В, к. 101, по вівтор-
ках і четвергах з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення 
Загальних зборів – також за місцем їх проведення. Посадова особа АТ 
«Газтранзит», відповідальна за ознайомлення акціонерів з документа-
ми - Корпоративний секретар Маковський Віктор Анатолійович, тел.: 
044 490-50-40.

Такі матеріали також надсилаються акціонерам засобами факси-
мільного зв’язку та/або електронною поштою.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Всього активів 1 775 012 1 219 636
Основні засоби 423 505 450 680
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 913 532
Сумарна дебіторська заборгованість 151 974 88 507
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 186 163 668 892
Нерозподілений прибуток 1 505 648 973 637
Власний капітал 1 645 121 1 113 110
Статутний капітал 82 800 82 800
Довгострокові зобов’язання 0 7 735
Поточні зобов’язання 129 891 98 791
Чистий прибуток (збиток) 611 407 371 423
Середньорічна кількість акцій 
(шт.) 41 400 41 400

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 75 65

7) найменування офіційного друкованого органу (видання): ___.03.2014 р., 
№ ___ (_____), Відомості Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку.

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

Перший заступник Голови Правління АТ «Газтранзит» В.О. Лопатін
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСьКИй ЕКСПЕРИМЕНТАЛьНИй 
РЕМОНТНО-МЕхАНІЧНИй ЗАВОД»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Одеський експериментальний ремонтно-механічний завод»; 20933171; 
65013 м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.140, (048) 758-44-98.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 20933171.sc-ua.com

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

5. Інформація про загальні збори
Позачергові загальні збори акціонерів (далі Збори) відбулися 

21.12.2015 р. Збори були скликані за ініціативою Наглядової ради акціо-
нерного товариства, пропозиції щодо порядку денного надійшли від голо-
ви Наглядової ради Зубріліної Г.І. Пропозицій щодо зміни або доповнень 
до порядку денного з боку інших осіб не надходило. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної 
комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Това-
риства. 3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів. 4. Прийняття 
рішення про припинення ПрАТ «ОЕРМЗ» шляхом перетворення у товари-
ство з обмеженою відповідальністю. 5. Встановлення строку пред'явлення 
вимог кредиторами. 6. Про утворення комісії з припинення Товариства та 
обрання її складу. Прийняття рішення про припинення повноважень чле-
нів органів Товариства. 7. Затвердження порядку, умов та строків обміну 
акцій ПрАТ «ОЕРМЗ» на частки у статутному капіталі товариства з обме-
женою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення. 8. За-
твердження плану, порядку та умов здійснення перетворення  
ПрАТ «ОЕРМЗ» у товариство з обмеженою відповідальністю. За розгля-
дом питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1.Обрати 
лічильну комісію у складі: Чечель І.В. - голова лічильної комісії; припинити 
повноваження голови лічильної комісії з моменту оголошення зборів за-
критими. Доручити реєстраційній комісії підрахунок підсумків голосуван-
ня, складання та оголошення протоколу за підсумками голосування з цьо-
го питання. 2. Затвердити рішення з питань порядку проведення.  
3. Обрати головою Зборів - Чечель І.В., обрати секретарем Зборів - Зубрі-
ліна М.С. 4. Припинити Приватне акціонерне товариство «Одеський екс-
периментальний ремонтно-механічний завод» шляхом перетворення в 
товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський експерименталь-
ний ремонтно-механічний завод». 5. Встановити строк пред'явлення ви-
мог кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення 
рішення щодо припинення юридичної особи. 6. Створити комісію з при-
пинення Товариства та обрати її у складі: голова комісії - Зубрілін С.А., 
члени комісії Зубрілін М.С., Гузова Т.М. Припинити повноваження членів 
виконавчого органу Товариства з моменту прийняття Зборами рішення 
про утворення комісії з припинення. 7. Затвердити порядок, умови та 
строки конвертації (обміну) акцій Товариства на частки у статутному капі-
талі Товариства – Правонаступника. 8. Затвердити запропонований план 
, порядок та умови здійснення перетворення у товариство з обмеженою 
відповідальністю. По всім питання порядку денного рішення прийняті 2228 
голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Чергові збо-
ри у звітному періоді не проводились.

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  2124.3  1872.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)  814.3  851.3
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  550.8  325.7
Сумарна дебіторська заборгованість  381.8  365.5
Грошові кошти та їх еквіваленти  41.1  33.7
Власний капітал  2124.3  1863.1
Статутний капітал  7.8  7.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  585.1  323.9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  --  8.9
Чистий прибуток (збиток)  261.2  76.3

голова комісії з припинення  Зубрiлiн Сергiй Анатолiйович

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «Житомироблпаливо»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публiчне акцiонерне 

товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01881706
1.4. Місцезнаходження емітента: 10001 м. Житомир, вул. Ватуті-

на, 63а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412)360562
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 

ztoblpalyvo@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: ztoblpalivo.besaba.
com

Вiдомостi про змiну власників акцій, яким належать 10 та 
більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
ПАТ «Житомироблпаливо» на підставі реєстру власників імен-

них цінних паперів, складеного станом на 21.04.2016 р. та отрима-
ного від ПАТ «Національний депозитарій України» 26.04.2016 р., 
повідомляє про зміни власників акцій, яким належать 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір пакету голосуючих акцій 
акціонера «Фізична особа» зменшився: розмір частки до зміни 3 506 017 
штук акцій (33,9315% голосуючих акцій), розмір частки після зміни 0 
штук акцій (0,00% голосуючих акцій); розмір пакету голосуючих ак-
цій акціонера «Фізична особа» зменшився: розмір частки до зміни 
3 695 965 штук акцій (33,5166% голосуючих акцій), розмір частки 
після зміни 0 штук акцій (0,00% голосуючих акцій).

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
3. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів товариства, які відбулися  
26 квітня 2016 року (Протокол Зборів 26/04 від 26.04.2016 року), при-
йнято рішення про зміну складу посадових осiб емiтента, а саме:

Посадова особа член Наглядової ради Зубов Андрій Едуардо-
вич (посадова особа не надала згоди для розкриття паспортних да-
них) звільнений з 26.04.2016 року. Володіє 0,00% акцiй Товариства. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – 2,5 років.

Посадова особа член Наглядової ради Кривич Валентин Воло-
димирович (посадова особа не надала згоди для розкриття пас-
портних даних) звільнений з 26.04.2016 року. Володіє 31,7939% 
акцiй Товариства. Перебував на посадi – 2,5 років.

Посадова особа голова Наглядової ради Глуха Катерина Ві-
кторівна (посадова особа не надала згоди для розкриття паспорт-
них даних) звільнена з 26.04.2016 року. Володіє 0,0906% акцiй 
Товариства. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – 
2,5 років.

Посадова особа голова Наглядової ради Кривич Валентин Воло-
димирович (посадова особа не надала згоди для розкриття пас-
портних даних) призначений з 26.04.2016 року. Володіє 31,7939% 
акцій Товариства. Строк, на який призначено особу - 4 роки. Попе-
редня посада – фінансовий директор ТОВ «Квізан».

Посадова особа член Наглядової ради Марушка Сергій Володи-
мирович (посадова особа не надала згоди для розкриття паспорт-
них даних) призначений з 26.04.2016 року. Володіє 6,8189% акцiй 
Товариства. Строк, на який призначено особу - 4 роки. Попередня 
посада-керуючий торговельним залом ТОВ «Метро Кеш Енд Кер-
рі».

Посадова особа член Наглядової ради Пономарьова Людмила 
Іванівна (посадова особа не надала згоди для розкриття паспорт-
них даних) призначений з 26.04.2016 року. Володіє 9,9900% акцій 
Товариства. Строк, на який призначено особу - 4 роки. Попередня 
посада – приватний підприємець.

Усі вищеозначені посадові особи непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не мають.

4. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

голова правління  Дрогоруб Анатолій Васильович.
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Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

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

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВОАРхАНгЕЛьСьКИй 
СИРЗАВОД»; код ЄДРПОУ 00446017; місцезнаходження: 26100, 
Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, смт. Новоархангельськ,  
вул. Ленiна, буд. 1; тел. (05255) 2-18-31.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://milkalliance.com.ua/company/inform/novoarhangelskij-
sirzavod/

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

5. Інформація про загальні
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 31.03.2015 року. Кво-

рум зборів: 99.50% від загальної кількості голосуючих акцій.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новоархангельський 

сирзавод»: 1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної комiсiї 
зборiв. Затвердження регламенту зборiв; 2. Розгляд звiту Правлiння Товари-
ства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, затверджен-
ня основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк; 3. Розгляд 
Звiту Наглядової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової ради; 4. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 5. За-
твердження рiчного звiту Товариства, балансу Товариства станом на 
31.12.2014 року; 6. Затвердження результатiв дiяльностi та розподiл прибутку 
(збиткiв) Товариства; 7. Затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх випла-
ти; 8. Схвалення значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством у 2014 
роцi; 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує  
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, та встановлення граничної сукупної вартостi таких правочинiв.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку 

денного: 1. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – Сєнiна I.В.; 
Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – Зубенко Т.О. 2. Обрати 
Лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: Головою Лiчильної комiсiї – Кулiкова М.М.; 
Членом Лiчильної комiсiї – Горбенка В.I. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки 
результатiв голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Новоархангельський сирзавод». 4. Затвердити Регламент про-
ведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Новоархангельський сирза-
вод». З другого питання порядку денного: Звiт Правлiння Товариства про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк прийняти 
до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товари-
ства. Роботу Правлiння ПАТ «Новоархангельський сирзавод» щодо результатiв 
фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансового стану Товариства у 2014 
роцi визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки та плани дiяльностi 
Товариства на 2015 рiк. З третього питання порядку денного: Затвердити Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2014 рiк, прийняти до вiдома i врахувати при 
затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. З четвертого питання 
порядку денного: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарський 

стан Товариства та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчних результатiв 
дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк, прийняти до вiдома i 
врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. З п'ятого 
питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт ПАТ «Новоархангельський 
сирзавод» за 2014 рiк та баланс Товариства станом на 31.12.2014 рiк. З шосто-
го питання порядку денного: 1. Затвердити, як результат дiяльностi Товариства 
за 2014 рiк, прибуток у розмiрi 144 тис. грн. 2. Прибуток Товариства у розмiрi 
144 тис. грн. залишити нерозподiленим, дивiденди не виплачувати. З сьомого 
питання порядку денного: Прибуток Товариства залишити нерозподiленим та 
направити на розвиток Товариства. З восьмого питання порядку денного: Схва-
лити укладенi ПАТ «Новоархангельський сирзавод» у 2014 роцi значнi право-
чини. З дев'ятого питання порядку денного: 1.На пiдставi частини 3 статтi 70 
Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладення 
значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з 
дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв щодо: 1.1. Правочинiв 
щодо купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, поставки, надання послуг, застав, порук, 
найму, оренди, в тому числi, але не обмежуючись: договiр оренди транспорт-
них засобiв, виробничого обладнання, холодильних та переробних устатку-
вань, обладнань, механiзмiв та iнших видiв рухомого майна, а також, договiр 
оренди/суборенди нерухомого майна Товариства в тому числi, але не обмеж-
уючись: договорiв оренди виробничих, складських, заготiвельних примiщень, 
земельних дiлянок. При цьому, гранична вартiсть рухомого та/або нерухомого 
майна за одним правочином не може перевищує 50 000 000,00 (п’ятдесят 
мiльйонiв) гривень; 1.2. Правочинiв щодо застав, порук, вiдступлення прав ви-
мог, договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з 
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються в рамках залучення 
зовнiшнього фiнансування, в тому числi третiми особами, надання та/або отри-
мання кредитiв, гранична вартiсть яких за одним правочином не перевищує  
50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень; 2.Уповноважити Голову Правлiння 
Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчи-
нення вiд iменi Товариства значних правочинiв за умови одержання попере-
днього Рiшення Наглядової ради Товариства.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за ре-
зультатами звітного та попереднього років не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7774 9659
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2191 2409
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 236 713
Сумарна дебіторська заборгованість 5307 5873
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 577
Власний капітал 4547 5088
Статутний капітал 900 900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3531 4072
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3227 4571
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.079 0.024
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) -0.079 0.024

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6000000 6000000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду - -

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«гАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місце-

знаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акціонерне товариство «Газтранзит» з іноземними інвестиція-
ми», 25273549, вул. Артема, 26-в, м. Київ, Шевченкiвський ра-
йон, 04053, (044) 490-50-45.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КВІТИ УКРАїНИ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцез-

находження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВІТИ УКРАЇНИ», 16288397,  
вул. Артема, 49, м. Київ, Шевченківський, 04053, (044) 486-66-16.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
26.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: 16288397.infosite.com.ua  
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Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД»; код ЄДРПОУ 00445720; місцез-
находження: 78100, Івано-Франківська обл., Городенкiвський р-н, м. Горо-
денка, вул. Височана, буд. 2; тел. (03430) 2-12-25.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://milkalliance.com.ua/company/inform/gorodenkivskij-
sirzavod/

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

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 98.81% від загальної кількості голосуючих акцій.
Порядок денний: 1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв 

лiчильної комiсiї зборiв. Затвердження регламенту зборiв; 2. Розгляд звiту 
Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння, затвердження основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товари-
ства на 2015 рiк; 3. Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради; 4. Розгляд висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 
2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства; 5. Затвердження рiчного звiту Товариства, балансу То-
вариства станом на 31.12.2014 року; 6. Затвердження результатiв дiяльностi 
та розподiл прибутку (збиткiв) Товариства; 7. Затвердження розмiру 
дивiдендiв та порядку їх виплати; 8. Схвалення значних правочинiв, якi 
були вчиненi Товариством у 2014 роцi; 9. Про попереднє схвалення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року 
з дати прийняття рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та встановлення 
граничної сукупної вартостi таких правочинiв.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання по-

рядку денного: 1. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – 
Ергешову А.М.; Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – Дем’янiв О.Б. 
2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Головою Лiчильної комiсiї – 
Кулiкова М.М.; Членом Лiчильної комiсiї – Миколаєвського Л.С.; Членом 
Лiчильної комiсiї – Ворчака В.М. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки 
результатiв голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирзавод». 4. Затвердити Регламент про-
ведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Городенкiвський сирза-
вод». З другого питання порядку денного: Звiт Правлiння Товариства про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк при-
йняти до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi 
Товариства. Роботу Правлiння ПАТ «Городенкiвський сирзавод» щодо 
результатiв фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансового стану Това-
риства у 2014 роцi визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки та 
плани дiяльностi Товариства на 2015 рiк. З третього питання порядку ден-
ного: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк, прийняти до 
вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товари-
ства. З четвертого питання порядку денного: Затвердити Звiт Ревiзiйної 
комiсiї про фiнансово-господарський стан Товариства та висновки Ревiзiйної 

комiсiї щодо рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2014 рiк, прийняти до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних 
результатiв дiяльностi Товариства. З п'ятого питання порядку денного: За-
твердити рiчний звiт ПАТ «Городенкiвський сирзавод» за 2014 рiк та баланс 
Товариства станом на 31.12.2014 рiк. З шостого питання порядку денного: 
1. Затвердити, як результат дiяльностi Товариства за 2014 рiк, прибуток у 
розмiрi 1654 тис. грн. 2. Прибуток Товариства у розмiрi 1654 тис. грн. за-
лишити нерозподiленим, дивiденди не виплачувати. З сьомого питання по-
рядку денного: Прибуток Товариства залишити нерозподiленим та напра-
вити на розвиток Товариства. З восьмого питання порядку денного: 
Схвалити укладенi ПАТ «Городенкiвський сирзавод» у 2014 роцi значнi 
правочини. З дев'ятого питання порядку денного: 1.На пiдставi частини 3 
статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвали-
ти укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протя-
гом 1 (одного) року з дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
щодо: 1.1. правочинiв щодо купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, поставки, на-
дання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична вартiсть яких за од-
ним правочином не перевищує 100 000 000,00 грн.; 1.2. правочинiв щодо 
застав, порук, вiдступлення прав вимог, договiрного та/або примусового 
(безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi 
вчиняються в рамках залучення зовнiшнього фiнансування, в тому числi 
третiми особами, надання та/або отримання кредитiв, гранична вартiсть 
яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 грн.; 2.Уповнова-
жити Голову Правлiння Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв 
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних 
правочинiв за умови одержання попереднього Рiшення Наглядової ради 
Товариства.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за ре-
зультатами звітного та попереднього років не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 36395 46115
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 9050 11202

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 13764 8837
Сумарна дебіторська заборгованість 9109 23467
Грошові кошти та їх еквіваленти 4266 1532
Власний капітал 1285 4815
Статутний капітал 1880 1880
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -7272 -3742

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 35110 41300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) -0.47 0.22

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) -0.47 0.22

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7520000 7520000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 0 0

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «гОРОДЕНКiВСьКИй СИРЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗОЛОТОНIСЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»; 
код ЄДРПОУ 14206024; місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., Золотонiсь-
кий р-н, м. Золотоноша, вул. Галини Лисенко, буд. 20; тел. (04737) 5-24-87.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://zolotonsatp.at24.com.ua/rozkritta-informaciie/ricna-regularna-
informacia

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

5. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 03.04.2015 року. Кво-
рум зборів: 73.0866% від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Золотонiське 
САТП»:

1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної комiсiї зборiв. 
Затвердження регламенту зборiв; 2. Розгляд звiту Правлiння Товариства про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, затвердження 
основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк; 3. Розгляд 
Звiту Наглядової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової ради; 4. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;  
5. Затвердження рiчного звiту Товариства, балансу Товариства станом на 
31.12.2014 року; 6. Затвердження результатiв дiяльностi та розподiл прибутку 
(збиткiв) Товариства; 7. Затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх ви-

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗОЛОТОНiСьКЕ СПЕЦiАЛiЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПiДПРИєМСТВО»
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плати; 8. Схвалення значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством у 2014 
роцi; 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує  
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, та встановлення граничної сукупної вартостi таких правочинiв.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку 

денного прийнято рiшення: 1. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв – Вовченка С.М.; Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
– Вирвикишку В.А. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Голова 
Лiчильної комiсiї – Пiвовар В.Ф.; Член Лiчильної комiсiї – Кухаренко О.Г.; 
Член Лiчильної комiсiї – Мєшкова Л.В. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки 
результатiв голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Золотонiське САТП». 4. Затвердити Регламент проведення 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Золотонiське САТП». З другого пи-
тання порядку денного прийнято рiшення: Звiт Правлiння Товариства про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк при-
йняти до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi 
Товариства. Роботу Правлiння ПАТ «Золотонiське САТП» щодо результатiв 
фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансового стану Товариства у 2014 
роцi визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки та плани дiяльностi 
Товариства на 2015 рiк. З третього питання порядку денного прийнято 
рiшення: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк, прийняти 
до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Това-
риства. З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення: Затверди-
ти Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарський стан Товариства та 
висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової 
звiтностi Товариства за 2014 рiк, прийняти до вiдома i врахувати при 
затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. З п'ятого питання по-
рядку денного прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт ПАТ «Золотонiське 
САТП» за 2014 рiк та баланс Товариства станом на 31.12.2014 рiк. З шостого 
питання порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити, як результат 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк, збиток у розмiрi 964 тис. грн. 2. Покриття 
збиткiв Товариства за звiтний перiод здiйснити за рахунок прибуткiв майбутнiх 
перiодiв. З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення: У зв’язку iз 
наявнiстю збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2014 роцi виплату 
дивiдендiв не проводити. З восьмого питання порядку денного прийнято 
рiшення: Схвалити укладенi ПАТ «Золотонiське САТП» у 2014 роцi значнi 
правочини. З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення: 1.На 

пiдставi частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» по-
передньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Това-
риством протягом 1 (одного) року з дати проведення рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв щодо: 1.1. правочинiв щодо купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, по-
ставки, надання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична вартiсть яких 
за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 грн.; 1.2. правочинiв 
щодо застав, порук, вiдступлення прав вимог, договiрного та/або примусово-
го (безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi 
вчиняються в рамках залучення зовнiшнього фiнансування, в тому числi 
третiми особами, надання та/або отримання кредитiв, гранична вартiсть 
яких за одним правочином не перевищує 100 000 000,00 грн. 2.Уповноважи-
ти Голову Правлiння Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, про-
тягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати 
всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв за 
умови одержання попереднього Рiшення Наглядової ради Товариства.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за ре-
зультатами звітного та попереднього років не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4922 4430
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1348 2268
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3553 2141
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 10 
Власний капітал 2377 1887
Статутний капітал 642 642
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 670 180
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 2545 2543
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.191 -0.376
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 0.191 -0.376

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2569832 2569832
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Шосткинський хлiбокомбiнат»; 00379494; Сумська, 41100, м. Шостка,  
вул. Шевченка. б. 53; 05449 7-10-10.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://shostka-hlib.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фірма 
«Альфа-Аудит», 31312205.

5. Інформація про загальні збори
15.04.2015 р. проведено чергові загальні збори. Кворум зборів 98.76 %. По-

рядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2014 рiк. 3. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвер-
дження рiчних звiтiв Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямiв 
дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку 
(покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2014 рiк. 7. Прийняття 
рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати при-
йняття рішення. Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицій 
щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Результа-
ти розгляду питань порядку денного: По питанню №1: «за» – 1609396 голосiв 
(або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), 
«проти» – 0 голосiв, «утримались» – 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв: Обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб: Мiсько Раїса Петрiвна 
– голова комiсiї, Синегуб Вiктор Михайлович - секретар комiсiї, Гордус Олек-
сандр Федорович - член комiсiї. По питанню №2: «за» – 1609396 голосiв (або 
100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), «проти» 
– 0 голосiв, «утримались» – 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: За-
твердити Звiт правлiння ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2014 рiк. По пи-
танню №3: «за» – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй), «проти» – 0 голосiв , «утримались» – 0 
голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт Наглядової Ради 
по пiдсумкам роботи за 2014 рiк. По питанню №4: «за» – 1609396 голосiв (або 
100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), «проти» 
– 0 голосiв, «утримались»– 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: За-
твердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. По питанню №5: «за» – 
1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцiй), «проти» – 0 голосiв , «утримались» – 0 голосiв. Рiшення загаль-
них зборiв акцiонерiв: Затвердити рiчнi звiти ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» 
за 2014 рiк та визнати основними напрямами дiяльностi Товариства на 2015 рiк 
тi, що викладенi в планi роботи Товариства на 2015 рiк. По питанню №6: «за» – 
1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцiй), «проти» – 0 голосiв , «утримались»– 0 голосiв. Рiшення загаль-
них зборiв акцiонерiв: Прибуток Товариства по пiдсумкам роботи за 2014 рiк, 
згiдно звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк, склав 423 тис. грн., розподiлити 
наступним чином: у повному обсязi спрямувати на поповнення обiгових коштiв 
Товариства. По питанню №7: «за» – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцiй), «проти» – 0 голосiв , «утри-
мались» – 0 голосiв. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: - попередньо схвали-
ти правочини, вартiсть яких становить 25 % i бiльше вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протя-
гом року з дати прийняття цього рiшення;-попередньо схвалити правочини, 
вартiсть яких становить 50 % i бiльше вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi, що будуть укладенi АТ протягом року з 
дати прийняття цього рiшення;- визначити, що попередньо схвалюються 
наступнi значнi правочини, що будуть укладенi АТ протягом року з дати прийнят-
тя цього рiшення: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою 
вартостi не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори за-
безпечення (iпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартостi 
не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; договори купiвлi-
продажу, оренди, мiни та iн. правочинiв загальною сукупною сумою вартостi не 
бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок; - уповноважити Голову 
правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича укласти та пiдписати вiд iменi 
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ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» попередньо схваленi значнi правочини.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-

ймалось.
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 22499 17250
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10339 8159
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7290 6194
Сумарна дебіторська заборгованість 3451 2137
Грошові кошти та їх еквіваленти 553 162

Власний капітал 5894 5227
Статутний капітал 471 471
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5423 4756
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 6090 6388
Поточні зобов’язання і забезпечення 10515 5635
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.35432 0.22576
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 0.35432 0.22576

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1882496 1882496
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 0 0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ШВЕЯ»; Код 05502516; 84301, м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, б. 
43; (0626) 41-99-49, (0626) 41-98-21.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ ТА КОНСАЛТIНГ», 
код 36694398.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 22.04.2015 р.
Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «Швея». 2. Затвердження звiту Наглядової ради ПАТ 
«Швея» за 2014 рiк. 3. Затвердження звiту Правлiння ПАТ «Швея» за 2014 
рiк. 4. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Швея» за 2014 рiк5.За-
твердження фiнансової звiтностi ПАТ «Швея» за 2014 рiк. 6. Затвердження 
напрямкiв дiяльностi ПАТ «Швея» на 2015 рiк. 7. Розподiл прибутку та 
збиткiв ПАТ «Швея» за 2014 рiк. 8. Попереднє схвалення значних 
правочинiв, що вчинятимуться ПАТ «Швея».9.Внесення змiн до Статуту 
ПАТ «Швея» шляхом затвердження Статуту в новiй редакцiї.10.Дострокове 
припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «Швея». 11. Обрання На-
глядової ради ПАТ «Швея». 12. Дострокове припинення повноважень 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Швея». 13. Обрання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Швея».
Пропозицiї до питань порядку денного було надано Головою наглядової 
ради. По першому питанню порядку денного вирiшили обрати лiчильну 
комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Швея» у складi Бобовни-
кової С.Д., Самарської Т.М., Смирнової Л.Д.По другому питанню порядку 
денного вирiшили затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Швея» за 2014 
рiк.По третьому питанню порядку денного вирiшили затвердити звiт 
Правлiння ПАТ «Швея» за 2014 рiк. По четвертому питанню порядку денно-
го вирiшили затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Швея» за 2014 рiк.По 
п'ятому питанню порядку денного вирiшили затвердити фiнансову звiтнiсть 
ПАТ «Швея» за 2014 рiк. По шостому питанню порядку денного вирiшили 
затвердити напрямки дiяльностi ПАТ «Швея» на 2015 рiк. По сьомому пи-
танню порядку денного вирiшили прийняти до вiдома, що за пiдсумками 
роботи Товариства у 2013 роцi ПАТ «Швея» має збитки в розмiрi 3 076 000 
(три мiльйони сiмдесят шiсть тисяч) гривень, 00 коп. Розподiл прибутку за 
2014 рiк не розглядається в зв’язку з його вiдсутнiстю. Через вiдсутнiсть 
прибутку дивiденди за 2014 рiк не виплачуватимуться. По восьмому питан-
ню порядку денного вирiшили З метою реалiзацiї основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства надати попереднє схвалення значних правочинiв, 
що вчинятимуться ПАТ «Швея» у перiод з 23 квiтня 2015 року по 22 квiтня 
2016 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних 
правочинiв бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а саме: правочинiв, направлених на отри-
мання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, договорiв iпотеки, 
договорiв застави, договорiв поруки) – сукупна вартiсть таких правочинiв 
не повинна перевищувати суму 30 млн.грн., правочинiв, предметом яких є 
виготовлення готових швейних виробiв з сировини замовника, в т.ч. 
замовникiв-нерезидентiв – сукупна вартiсть таких правочинiв не може пе-
ревищувати 50 мiльйонiв гривень; правочинiв, предметом яких є переда-
вання або приймання в оренду, купiвля або продаж рухомого та нерухомо-
го майна – ринкова вартiсть майна, що є предметами таких правочинiв не 
може перевищувати 100 млн. грн. Правочини, на вчинення яких надане 
попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодав-
ства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Това-
риства згоди на їх вчинення.Звернутися з клопотанням до АБ «Укргазбанк» 
надати дозвiл на змiну умов кредитування ПАТ «Швея» (ЄДРПОУ 05502516) 
за кредитним договором №2063/4-Ю вiд 09.08.2012 на наступних умовах: 

- Продовжити термiн дiї кредитного договору №2063/Ю вiд 09.08.2012 року 
на строк по 07.11.2017 року включно; Встановити наступний графiк змен-
шення лiмiту кредитної лiнiї:№ п/п Перiод дiї лiмiту Дiючий лiмiт кредитної 
лiнiї(євро)1 З дати пiдписання додаткової угоди до кредитного договору по 
05.05.2015 261 986,562 з 06.05.2015 по 05.06.2015 253 253,673 з 06.06.2015 
по 05.07.2015 244 520,784 з 06.07.2015 по 05.08.2015 235 787,895 з 
06.08.2015 по 05.09.2015 227 055,006 з 06.09.2015 по 05.10.2015  
218 322,117 з 06.10.2015 по 05.11.2015 209 589,228 з 06.11.2015 по 
05.12.2015 200 856,339 з 06.12.2015 по 05.01.2016 192 123,4410 з 06.01.2016 
по 05.02.2016 183 390,5511 з 06.02.2016 по 05.03.2016 174 657,6612 з 
06.03.2016 по 05.04.2016 165 924,7713 з 06.04.2016 по 05.05.2016  
157 191,8814 з 06.05.2016 по 05.06.2016 148 458,9915 з 06.06.2016 по 
05.07.2016 139 726,1016 з 06.07.2016 по 05.08.2016 130 993,2117 з 
06.08.2016 по 05.09.2016 122 260,3218 з 06.09.2016 по 05.10.2016  
113 527,4319 з 06.10.2016 по 05.11.2016 104 794,5420 з 06.11.2016 по 
05.12.2016 96 061,6521 з 06.12.2016 по 05.01.2017 87 328,7622 з 06.02.2017 
по 05.03.2017 78 595,8723 з 06.03.2017 по 05.04.2017 69 862,9824 з 
06.04.2017 по 05.05.2017 61 130,0925 з 06.05.2017 по 05.06.2017 52 
397,2026 з 06.06.2017 по 05.07.2017 43 664,3127 з 06.07.2017 по 05.08.2017 
34 931,4228 з 06.08.2017 по 05.09.2017 26 198,5329 з 06.09.2017 по 
05.10.2017 17 465,6430 з 06.10.2017 по 07.11.2017 8 732,75По дев'ятому 
питанню порядку денного вирiшили внести змiни до Статуту ПАТ «Швея», 
виклавши його у новiй редакцiї.По десятому питанню порядку денного 
вирiшили припинити достроково повноваження голови та членiв Наглядо-
вої ради ПАТ «Швея» Гаркота I.Б., Кончанiна О.Й., Кушнiр Н.Г., Кушнiр Н.I., 
Новицької О.Б., Туфанової Т.М.По одинадцятому питанню порядку денного 
вирiшили обрати на посади членiв Наглядової ради ПАТ «Швея» Гаркота I.Б., 
Кушнiр Н.Г. По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили припини-
ти повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Швея» Кончанiна 
Г.Й., Кушнiр Н.М., Гаркот Р.С. По тринадцятому питанню порядку денного 
вирiшили в зв‘язку iз звiльненням членiв Ревiзiйної комiсiї  
ПАТ «Швея» за власним бажанням згiдно поданих заяв, тим, що створення 
Ревiзiйної комiсiї не є обов’язковим, а також в зв’язку iз тим, що кандидату-
ри на посади членiв Ревiзiйної комiсiї вiдсутнi, не обирати членiв Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Швея». Положення про Ревiзiйну комiсiю визнати таким, що 
втратило чиннiсть з 23 квiтня 2015 року.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11252 12492
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

5088 6071

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 380 470
Сумарна дебіторська заборгованість 2719 5749
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 3
Власний капітал -211 -753
Статутний капітал 435 435
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

-2993 -1188

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3913 107
Поточні зобов’язання і забезпечення 7550 13138
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-41,54 -66,85

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

-41,54 -66,85

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 43453 43453
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду

0 0

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

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Ки-
ївське металофурнітурне підприємство «Текстемп»; 05421663; вул. Колек-
торна, 30, м. Київ, Дарницький, 02660, (044) 564-63-97.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Київська обласна філія товариство з обме-
женою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси», 
37996370.

5. Інформація про загальні збори:24.04.2015 р., чергові. Порядок денний: 
1).Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повно-
важень та обрання персонального складу. 2).Обрання голови, секретаря за-
гальних зборів, затвердження регламенту зборів. 3).Затвердження звіту на-
глядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 4).Затвердження 
звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 5).Затверджен-
ня звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 
2014 рік. 6).Затвердження річного балансу Товариства. 7).Затвердження по-
рядку розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів. 8).Об-
рання голови та членів ревізійної комісії. 9).Прийняття рішення про відчу-
ження та списання основних фондів. 10).Затвердження договорів та 
правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності 
Товариства. Пропозицій до переліку питань порядку денного не було. Всі 
питання порядку денного були розглянуті, за результатами розгляду питань 
порядку денного були прийняті відповідні рішення. Після прийняття рішення 

по всім питанням порядку денного загальні збори було оголошено закрити-
ми. Позачергових загальних зборів у звітному періоді не було.

6. Інформація про дивіденди: у звітному періоді дивіденди за 2014 рік за 
рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №17 від 
24.04.2015 р.) Товариством не нараховувались та не виплачувались, а 
отриманий прибуток вирішено було направити на поповнення обігових ко-
штів та відновлення основних фондів.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 17353 11322
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3170 3338
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2329 1653
Сумарна дебіторська заборгованість 4522 2626
Грошові кошти та їх еквіваленти 7251 3690
Власний капітал 12492 8387
Статутний капітал 57 57
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12435 8330
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 4861 2935
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 76,06 26,6979
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

76,06 26,6979

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 53862 53862

Цінні папери власних випусків товариством у звітному періоді не вику-
пались.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСьКЕ МЕТАЛОФУРНІТУРНЕ ПІДПРИєМСТВО «ТЕКСТЕМП»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ІТТ-ПЛАЗА»

2. Код за ЄДРПОУ: 21633867
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-14-47, 287-04-10
5. Електронна поштова адреса: itt-plaza@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.itt-plaza.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» (далі за текстом - То-

вариство) від 26.04.2016 р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р.) було при-
йняте рішення про звільненя з посади Голови Наглядової Ради Товариства 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Творча архітектурна майстер-
ня «Архітекта» (мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, 30, Код 
за ЄДРПОУ 35570327), в особi представника - Логінова Михайла Микола-
йовича (паспорт: серiї ТТ № 143988, виданий Святошинським РВ ГУ ДМВС 
України в м. Києві 10.01.2013 р.), що дiє вiд iменi акцiонера Товариства у 
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Часткою у статутному 
капiталi ПАТ «IТТ-Плаза» не володіє, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi Голови 
Наглядової Ради Товариства ПАТ «IТТ-Плаза» один рік.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» (далі за текстом - То-
вариство) від 26.04.2016р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р.) було при-
йняте рішення про звільненя з посади Члена ревізійної комісії Горiлей 

Оксану Сергiївну (паспорт СК 278628, виданий 02.11.1996 Броварським 
РУГУ МВС України в м. Києві). Часткою у статутному капiталi ПАТ «IТТ-
Плаза» не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Посадова особа перебувала на посадi Член Ревізійної комісії 
Товариства ПАТ «IТТ-Плаза» 5 років.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» (далі за текстом - Това-
риство) від 26.04.2016р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р.), було прийняте 
рішення про призначення на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Логі-
нова Михайла Миколайовича (паспорт: серiї ТТ № 143988, виданий Святошин-
ським РВ ГУ ДМВС України в м. Києві 10.01.2013 р.). Частка посадової особи у 
статутному капiталi ПАТ «IТТ-Плаза» 26,001555 %. Посадова особа призначе-
на строком до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, 
якi обiймав протягом своєї дiяльностi: директор ПрАТ IК «IТТ-iнвест». Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» (далі за текстом - То-
вариство) від 26.04.2016р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р.) було при-
йняте рішення про призначення на посаду Член Ревізійної Комісії Дави-
дьянць Зінаїду Михайлівну (паспорт: серія МЕ № 029840, виданий 
Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві, 25.04.2002р.). Часткою у ста-
тутному капiталi ПАТ «IТТ-Плаза» не володіє. Посадова особа призначена 
строком до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, 
якi обiймала протягом своєї дiяльностi: бухгалтер, директор. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

генеральний директор  Зелiнський Едуард Францович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНА СТРАхОВА КОМПАНІЯ 

«ОМЕгА»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцез-

находження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕ-
ГА», 21626809, вул. Обсерваторна, 17а, м. Київ, Шевченків-
ський, 04053, (044) 486-68-16.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
26.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: www.omega.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРгОПРОМІНВЕСТ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2015 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місце-

знаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Енергопромінвест», 
24569259, вул. Дегтярівська, 25-А, літера Л, м. Київ, Шевчен-
ківський, 04119, (044)495-57-34.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
26.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: 24569259.infosite.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОЛНiЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05407746; 3. Місцезнаходження: 07501,  
смт. Баришiвка, Торфяна, 26; 4. Міжміський код, телефон та факс: (04576) 
5-16-61, (04576) 5-16-61; 5. Електронна поштова адреса: info@molniya.
com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://05407746.com.ua; 7. Вид 
особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол  

№ 26-04/2016 вiд «26» квiтня 2016 року), у зв’язку з закiнченям строку по-
вноважень припинено повноваження голови наглядової ради Вижола 
Олександра Володимировича (не надав згоду на розкриття персональних 
даних). Посаду голови наглядової ради займав протягом 3-х рокiв. Частка 
в статутному капiталi - 5,2200%. Пiдстава припинення повноваження – 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол № 26-04/2016 
вiд «26» квiтня 2016 року), у зв’язку з закiнченям строку повноважень припи-
нено повноваження члена наглядової ради Драгана Андрiя Юрiйовича (не 
надав згоду на розкриття персональних данних). Посаду члена наглядової 
ради займав протягом 3-х рокiв. Частка в статутному капiталi - 9,8000%. 
Пiдстава припинення повноваження – рiшення загальних зборiв акцiонерiв. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол № 26-04/2016 
вiд «26» квiтня 2016 року), у зв’язку з закiнченям строку повноважень при-
пинено повноваження члена наглядової ради ТОВ «Гостиний двiр». Поса-

ду члена наглядової ради займало протягом 3-х рокiв. Частка в статутному 
капiталi - 0,0001%. Пiдстава припинення повноваження – рiшення загаль-
них зборiв акцiонерiв. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол № 26-04/2016 
вiд «26» квiтня 2016 року), обрано строком на три роки головою Наглядової 
ради Вижола Олександра Володимировича (не надав згоду на розкриття 
персональних даних). Частка в статутному капiтал - 5,2200%. Будь-яка за-
борона обіймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю 
вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Директор ТОВ 
«Кредо актив есет менеджмент», Директор ТОВ «Матриця IКС», Директор 
ТОВ «Правова агенцiя «Корпус-Юрiс».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол № 26-04/2016 
вiд «26» квiтня 2016 року), обрано строком на три роки членом Наглядової 
ради Драгана Андрiя Юрiйовича (не надав згоду на розкриття персональ-
них даних). Частка в статутному капiтал - 9,8000%. Будь-яка заборона 
обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi 
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Директор  
ТОВ «Кредо актив есет менеджмент», Директор ТОВ «Матриця IКС».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Молнiя» (Протокол № 26-04/2016 
вiд «26» квітня 2016 року) обрано строком на три роки членом Наглядової 
ради ТОВ «Гостиний двір». Частка в статутному капiтал - 0,0001%. 

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

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

Директор Ящинський Павло Анатолiйович, 26.04.2016 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БОЛгРАД 

СОЛАР», 37012088, 68731, 
Одеська область, Болградський, 

Залiзничне, Толбухiна, б. 92, 
0482390583

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

bolgradsolar.com.ua

Річна інформація за 2015 рік емітентів, які здійснили приватне (закри-
те) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних па-
перів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (за-
крите) розміщення цінних паперів.
Повне найменування емітента , 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖ-

МЕТАЛООПТТОРг», 
01886843, 70037, Запорізька обл., 
Вільнянський район, с. Люцерна,  

вул. Радгоспна, 4-А, тел.(0612)83-59-15
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

28.04.2016р.

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

www.zmot.com.ua

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 «Гре-
бінківський машинобудівний завод»; 00371995; вул. Білоцерківська, 5,  
смт. Гребінки, Васильківський р-н, Київська область, 08662; (04571) 7-17-65.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://gmz.pat.ua/emitents/reports/year/2015

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «АФ «АКОфінекспертсервіс», 
31867227.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 08.04.2016 року. Кво-

рум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Звіт правління за підсумками фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2015 р.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку випла-
ти дивідендів за 2015 р.

6. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, що укла-

датимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом року.
7. Надання повноважень Голові правління щодо відчуження нерухомого 

майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформ-
лення) прав на них.

6. Інформація про дивіденди
Фонд виплати дивідендів не нараховувався і дивіденди не виплачува-

лися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 125212 98368
Основні засоби (за залишковою вартістю) 58705 59262
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 25479 15494
Сумарна дебіторська заборгованість 38773 21272
Грошові кошти та їх еквіваленти 2115 2200
Власний капітал 72368 71717
Статутний капітал 2900 2900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1245 594
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 52844 26651
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 
періоду 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «гРЕБІНКІВСьКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «АС-
КОЛЬД»; 14316089; вул. Польова, 26, м. Бориспiль, Бориспільський р-н, 
Київська область, 08300; (04595) 5 19 90.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://askold.pat.ua/emitents/reports/year/2015

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ПП «АФ «АМКО», 21565516.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.03.2015 року. Кво-

рум зборів: 69,51% до загальної кількості голосів. Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань регламенту проведення Загальних зборів. 

Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повно-
важень та обрання персонального складу.

2. Затвердження звіту Правління Товариства за підсумками роботи у 
2015 році. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 р.

3. Затвердження звіту наглядової Ради Товариства за підсумками робо-
ти у 2015 році.

4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за під-
сумками роботи у 2015 році.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту – 
балансу, звіту про фінансові результати за підсумками 2015 року.

6. Про попереднє схвалення договорів та правочинів товариства, що мо-
жуть укладатися (вчинятися) в процесі господарської діяльності Товариства.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за результатами діяльності То-
вариства не нараховувались та не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4990 4977
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4974 4974
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 16 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 2
Власний капітал 4287 4347
Статутний капітал 24 24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1698 -1638
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 703 630
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 97270
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСКОЛьД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНІЦІАТОР +»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ініціатор +», 24372433, 
вул. Саксаганського, 36-Б, м. Київ, Голосіївський, 01033, 
(044)277-45-28.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
26.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: 24372433.infosite.com.ua

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИєМСТВО 11854»; 03116625; 10025, Житомирська область, 
м. Житомир, Корольова, 158; /0412/ 33-30-22, 33-50-02.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: atp11854.constanta.dp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ», 
31231755.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальнi збори акцiонерiв відбулися 17.04.2015 р. Місце прове-

дення: м. Житомир, вул. Корольова, 158. 
Порядок денний: 1. Звіт Правлiння про результати фiнансово-

господарської дiяльностi товариства за 2014 р. 2. Затвердження звiту та 
висновкiв Наглядової ради товариства. 3. Затвердження звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї товариства. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ 
«Житомирське АТП 11854» за 2014 рiк. 5. Затвердження планових 
нормативiв розподiлу чистого прибутку на 2015 рiк.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
по 1 питанню - Роботу правлiння признати задовiльною;
по 2 питанню - звiт та висновки Наглядової ради затвердити;
по 3 питанню - звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї затвердити;
по 4 питанню - звiт та баланс за 2014 рiк затвердити;
по 5 питанню - плановi нормативи розподiлу чистого прибутку на 2015 

рiк затвердити.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 

років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ii. Основні показники фінансово-господарської 

діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  6206  6722
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)  4446  5697

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  530  427
Сумарна дебіторська заборгованість  958  478
Грошові кошти та їх еквіваленти  184  32
Власний капітал  3290  3172
Статутний капітал  811  811
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -640  -758
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  290  920
Поточні зобов’язання і забезпечення  2626  2630
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.03637910 -4.03871000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 
0.03637910

 
-0.40387000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  3243618  3243618
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

голова правлiння  Шкорботун Олександр Павлович

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО СТРАхОВА 
КОМПАНiЯ «гАЛИЦьКА», 
22186790, 76018, Івано-Франківська 
область, місто Iвано-Франкiвськ, 
вул. Василiянок, 22, (0342)551909

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

26.04.2016

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

www.halytska.if.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «БЕРДИЧІВСьКИй М'ЯСОКОМБІНАТ»; 00443430; 
13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська, 82; (04143) 7-94-51.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «Екаунт», 31133478.

5. Інформація про загальні збори 
Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Звiт гене-
рального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 р. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки 
по рiчному звiту генерального директора та балансу Товариства за 2014 р. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального 
директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу 
Товариства за 2014 р. 6. Звiт Наглядової ради про свою роботу за 2014 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. 
Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2014 рiк. 8. Обрання членiв Нагля-
дової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради. 9. Обрання генерального директо-
ра Товариства. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Прийняття рiшення 
про отримання кредитних коштiв, розмiр яких перевищує 25%, але менше 
нiж 50% та розмiр яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Постановили: 1. Обрати голову загальних зборiв акцiонерiв- Снiцара А.А., 
секретаря- Бридкiвську Г.М. 2. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв 
акцiонерiв у складi: голова- Юркiвська С.М., члени- Шеретун I.А., Вергелес О.М., 
Сорочук Т.П. 3-4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висно-
вки по рiчному звiту генерального директора та балансу Товариства за 2014 
р. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. 5. Затвердити звiт генераль-
ного директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс 
Товариства за 2014 р. 6. Затвердити звiт про роботу Наглядової ради за 2014 
рiк та визнати роботу Наглядової ради задовiльною. 7. Забезпечити покриття 
збитку за 2014р. у розмiрi 1580 тис. грн. за рахунок прибутку 2015 р. 8. При-

пинити повноваження членiв та голови Наглядової ради в зв'язку з закінчен-
ням строку на який вони були обранi. Обрати до складу Наглядової ради: 
Павлюк П.А., Снiцар А.А., Сорочук Т.П., Флюр Г.I., Юркiвська С.М. Укласти з 
членами Наглядової ради вiдповiднi цивiльно-правовi договори на безоплатнiй 
основi, доручити Генеральному директору Флюру М.В. пiдписати вказанi 
цивiльно-правовi договори вiд iменi Товариства. 9. Обрати на посаду Гене-
рального директора Товариства Флюра М.В. 10. Обрати до складу Ревiзiйної 
комiсiї Бридкiвську Г.М., Мудрук Т.М., Панасюк П.С. 11.Надати дозвiл на отри-
мання кредитних коштiв, розмiр яких перевищує 25%, але менше нiж 50% та 
розмiр яких становить 50 i бiльше % вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства в перiодi вiд дати зборiв до 30.04.2016 
р., надати право пiдпису та уповноважити генерального директора укласти 
вiдповiднi кредитнi договори, договори iпотеки та застави.

Голосували по усiм питанням порядку денного «ЗА»- 11709826 голосiв 
або 100% вiд присутнiх на зборах. Змiн до порядку денного чергових за-
гальних зборiв акцiонерiв не було. Наглядова рада затверджувала 
пропозицiї та порядок денний зборiв у 2015 р.

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  8578  9183
Основні засоби (за залишковою вартістю)  7271  7555
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  274  251
Сумарна дебіторська заборгованість  292  409
Грошові кошти та їх еквіваленти  13  42
Власний капітал  2172  3467
Статутний капітал  3881  3881
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -4320  -3025
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  5590  4682
Поточні зобов’язання і забезпечення  816  1034
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.08078390 -0.10178510
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)  -0.08078390 -0.10178510

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  15522902  15522902
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

генеральний директор  Флюр Микола Васильович

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 «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»; 00372434; Київська, Рокит-
нянський, 09600, смт. Рокитне, вул. Ентузiастiв, 6; (04562) 5-13-31.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ау-
диторська фiрма «Аудит-Легiст», 22636856.

5. Інформація про загальні збори
Вид – річні, дата проведення – 28.04.2015 р., кворум – 99,86% від загаль-

ної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання членiв 
лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв. 3. Звiт Виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2014 
роцi. 4. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 5. Звiт 
та висновки Ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки дiяльностi Товари-
ства у 2014 роцi. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 
2014 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв), 
строкiв та порядку виплати дивiдендiв. 8. Затвердження ранiше вчинених 
Товариством значних правочинiв. 9. Прийняття рiшення про припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Нагля-
дової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв). 11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Товариством протягом року. 12. Надання повноважень ви-
конавчому органу Товариства щодо вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням 
Товариством значних правочинiв. 13. Про вiдчуження всiх належних Това-
риству нежитлових будiвель, включаючи всi його (їх) приналежностi та об-

ладнання, яке встановлене у вказаних нежитлових будiвлях та/або викорис-
товується з метою використання таких нежитлових будiвель. Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: рiшення про скли-
кання прийнято Наглядовою радою, порядок денний запропонований На-
глядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала 
проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори черговi. Результати 
розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лiчильну комiсiю у складi  
2 (двох) осiб. 2. Обрано Голову та Секретаря зборiв. 3. Затверджено звiт 
Генерального директора про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 4. Затвер-
джено звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 5. За-
тверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки 
дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Затверджено рiчний звiт та баланс 
Товариства за 2014 рiк. 7. Прийнято рiшення не виплачувати дивiденди у 
зв’язку iз отриманими збитками, збитки покривати за рахунок прибуткiв 
майбутнiх перiодiв. 8. Схвалено (затверджено) значнi правочини, вчиненi 
Товариством за перiод з 29.04.2014 р. по 27.04.2015 р. 9. Припинено повно-
важення Наглядової ради у повному складi. 10. Обрано Наглядову раду на 
3 (три) роки. 11. Вирiшено попередньо схвалити значнi правочини, якi мо-
жуть вчинятись Товариством протягом одного року, але у будь-якому ви-
падку, до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв, з обов’язковим 
попереднiм погодженням укладення таких правочинiв Наглядовою радою 
Товариства. 12. Надано повноваження вчиняти значнi правочини, що 
погодженi Наглядовою радою, Генеральному директору Товариства.  
13. Надано згоду на вiдчуження нерухомого майна Товариства. Причини, 
чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 241021 234000

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНЯНСьКИй ЦУКРОВИй ЗАВОД»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

194

Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

23339 17970

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2655 39100
Сумарна дебіторська заборгованість 113206 53687
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 54
Власний капітал -101920 -106750
Статутний капітал 870 870
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

-102790 -114495

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 100345 106841
Поточні зобов’язання і забезпечення 242596 233909
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 9.19 -14.56
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

9.19 -14.56

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3478580 3478580
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «РiВНЕНСьКИй ЦЕНТРАЛьНИй УНiВЕРМАг»; 
код ЄДРПОУ – 01561924; Україна, 33028, Рiвненська область, м. Рiвне, вул. 
Соборна, 17; (0362) 63-35-19.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Талант -  
Аудит», 22571559.

5. Інформація про загальні збори 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 22.04.2015 р. Перелiк пи-

тань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та Секрета-
ря загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії та 
затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт 
Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 р. 4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річної фінан-
сової звітності та балансу Товариства за 2014 р. 6. Розподіл прибутків (по-
криття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.  
7. Обрання члена ревізійної комісії. 8. Про схвалення значних правочинів, 
вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, 
надання повноважень на укладання таких договорів. 9. Затвердження Про-
токолів засідань Наглядової ради Товариства за період з квітня 2014р. по 
квітень 2015 р. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходи-
ло. За результатами розгляду питань порядку денного вирішили: 1. Обрати 
Головою зборів Олійника О.І., секретарем – Попович Г.О. 2. Обрати лічиль-
ну комісію в кладі 3 осіб: Пшенична Л.М., Вінцковський Ф.В., Вінцковська 
Г.О.. Затвердити запропонований регламент загальних зборів. 3. Затверди-
ти звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2014 р. 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії про 
фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 р. 5. Затвердити річ-
ний звіт та Баланс Товариства за 2014р. 6. Прибутку Товариства за 2014 рік 
до розподілу немає. 7. Не обирати нового члена ревізійної комісії. 8. Схва-
лити внесені зміни до Договорів іпотеки. Надати повноваження на укладен-

ня (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом одного року з дати прийняття цього рішення. 9. Затвердити Протоколи 
засідань Наглядової Ради Товариства за період з квітня 2014 р. по квітень 
2015 року. З питань 1, 2, 7 голосували «ЗА» – 413562 голоси (100%) від за-
гальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів. З питання 3 : «ЗА» 
– 411162 голоси (99,42%); «ПРОТИ» – 901 голос (0,22%); «УТРИМАЛИСЬ» 
– 1499 голосів (0,36%). З питання 4: «ЗА» – 410931 голос ( 99,36%); «ПРО-
ТИ» – 1642 голоси (0,4%); «УТРИМАЛИСЬ» – 989 голосів (0,24%). З питання 5: 
«ЗА» – 411154 голоси (99,42 %); «ПРОТИ» – 1419 голосів (0,34%); «УТРИ-
МАЛИСЬ» – 989 голосів (0,24%). З питання 6: «ЗА» – 410931 голос (99,36 %); 
«ПРОТИ» – 1084 голоси (0,26%); «УТРИМАЛИСЬ» – 1547 голосів (0,38%). З 
питання 8: «ЗА» – 411943 голоси (99,61 %); «ПРОТИ» – 630 голосів (0,15 %); 
«УТРИМАЛИСЬ» – 989 голосів (0,24 %). З питання 9: «ЗА» – 411943 голоси 
(99,61%); «УТРИМАЛИСЬ» – 1619 голосів (0,39%). Позачергові збори акціо-
нерів не скликалися.

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 33481 35878
Основні засоби (за залишковою вартістю) 31579 34642
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32 67
Сумарна дебіторська заборгованість 1738 1055
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 3
Власний капітал 33309 33457
Статутний капітал 1602 1602
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31707 31855
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 172 2421
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.32337000 -5.03000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) -0.32337000 -5.03000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 457680 457680
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 0 0

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

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05527752
3. Місцезнаходження: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. 

Луцька,81
4. Міжміський код, телефон та факс: 03342 201610, 03342 35070
5. Електронна поштова адреса: vvkz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05527752.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про викуп власних 

акцій
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Володимир-Волинський кон-
сервний завод» 22 квiтня 2016 року прийнято рiшення про непропорцій-
ний iндивiдуальний викуп акцiй товариства. Перiод викупу: дата початку 
викупу 05 травня 2016 року, дата закiнчення викупу 24 червня 2016 року. 
Перiод викупу включає строк приймання письмових пропозицiй акцiонерiв 
про продаж акцiй з 05 травня 2016 року до 01 червня 2016 року, строк 
укладення договорiв купiвлi-продажу акцiй з 01 червня 2016 року до  
20 червня 2016 року та строк сплати їх вартостi, але не пiзнiше 24 червня 

2016 року. Мета викупу: повторне розмiщення акцiй. Акцiї викупляються 
за ринковою вартiстю акцiй, визначеною суб`єктом оцiночної дiяльностi, 
затвердженою Загальними зборами акцiонерiв. Номiнальна вартiсть акцiї 
становить 0,25 гривень, ринкова вартiсть становить 1,83 гривень. При-
буток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi 
прийняття рiшення про викуп акцiй - 0,002 грн. Пiдлягають викупу простi 
iменнi акцiї ПАТ «Володимир-Волинський консервний завод» без доку-
ментарної форми iснування у фiзичних осiб-акцiонерiв згiдно перелiку 
зареєстрованих для участi в загальних зборах акцiонерiв 22/04/16 р. 
Кiлькiсть акцій, що підлягають викупу – 100 000 штук, що становить 1,32% 
Статутного капiталу. Викуп акцiй у членiв Наглядової ради та Правлiння 
не проводиться. На дату прийняття рiшення про викуп власних акцiй 
емiтент володiє 49755 шт власних простих акцiй бездокументарної фор-
ми iснування номiнальною вартiстю 12438,75 грн. викуплених 04 грудня 
2015 р. Дата реєстрацiї випуску акцiй, що пiдлягають викупу 20.01.2011 р., 
номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 4/03/1/11. Державну 
реєстрацiю випуску акцiй здiйснено Волинським ТУ ДКЦПФР.

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

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

Голова правління Євчук Р.В., 25.04.2016 р.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСьКИй КОНСЕРВНИй ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРАгРОТЕхНІКА». 
 2. Код за ЄДРПОУ 03563206. 3. Місцезнаходження 10001 м. Житомир, Ки-
ївське шосе, буд.19. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0412 428072, 
427758. 5. Електронна поштова адреса ztagrotehnіka@emzvіt.com.ua  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації www.ztagrotehnіka.ho.ua. 7 .Вид особли-
вої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2016 р. (Протокол №1 вiд 

27.04.2016 р.) припиненi повноваження:
- голови та члена Наглядової ради Савенця Юрiя Iвановича. Часткою в 

статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови та члена Наглядо-
вої ради перебував з 30.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних; члена Наглядової ради Онищука Федо-
ра Васильовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 82.04431 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй 
посадi перебував з 30.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних; члена Наглядової ради - Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «ОНВІ» (код за ЄДРПОУ 24705171). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 1.61506 %. На данiй посадi  
ТОВ «ОНВІ» перебувало з 30.04.2014 р. ;

- голови та члена Ревiзiйної комiсiї Тiтовнiна Олега Володимировича. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебував з 
30.04.2013 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних; члена Ревiзiйної комiсiї Зiнчук Ольги Анатолiївни. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебувала з 
30.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних; члена Ревiзiйної комiсiї Товщик Олени Петрiвни. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебувала з 30.04.2014 р. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Онищук Федір Васильович обраний 27.04.2016 р. за рішенням загаль-
них зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) членом Наглядової 
ради Товариства строком на 3 роки. Онищук Ф.В. обраний 27.04.2016 р. за 
рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової 
ради №4 від 27.04.2016 р.) головою Наглядової ради Товариства строком 

на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 82.04431 %. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік ін-
ших посад, які обіймав протягом останніх 5 років: директор відділу сирови-
ни, комерційний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних.

За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) 
обрані 27.04.2016 р. строком на 3 роки членами Наглядової ради Товариства:

- Севрук Марія Анатоліївна. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0.00005 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх  
5 років: помічниккерівника, помічник директора. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Горкуша Павліна Василівна. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0.00208 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: дирек-
тор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Онищук Світлана В’ячеславівна обрана 27.04.2016 р. за рішенням за-
гальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) членом Ревізій-
ної комісії Товариства строком на 3 роки. Онищук С.В. обрана 27.04.2016 р. 
за рішенням Ревізійної комісії Товариства (Протокол засідання Ревізійної 
комісії №1 від 27.04.2016 р.) головою Ревізійної комісії Товариства строком 
на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: директор. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) 
обрані 27.04.2016 р. строком на 3 роки членами Ревізійної комісії Товари-
ства:

- Савчук Алла Миколаївна. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: голо-
вний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних;

- Войцехівська Олена Василівна. Часткою в статутному капіталі емітен-
та не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 
років: начальник внутрішньої домової служби. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Директор Панов Володимир Олександро-
вич, 27 квітня 2016 року.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХIМIЇ»; 19263676; вулиця 
Янтарна, буд. 6, м. Київ, 03170; 0444500258.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://19263676.infosite.com.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ау-
диторська фiрма «Аванс аудит», 32707083.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.2015 р. Кворум 

зборів: 80,1750% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розгля-
далися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку 
голосiв осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 2. 
Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту виконавчого органу. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
результатами 2014 фiнансового року. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 5. Звiт наглядової ради Товари-
ства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядо-
вої ради Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2014 рiк, в тому числi – звiту про фiнансовi результати та балансу.  
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбаче-
них законом.8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рiк.  
9. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину та /або про попере-
днє схвалення значн их правочинiв. 10. Припинення повноважень Голови та 
членiв наглядової ради Товариства. 11. Визначення кiлькiсного складу на-
глядової ради Товариства. 12. Обрання Голови та членiв наглядової ради 
Товариства. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або тру-

дових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та чле-
нами наглядової ради Товариства. Вiд акцiонерiв та їх представникiв 
пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Результати 
розгляду питань порядку денного: обрано Лiчильну комiсiю, Голову та се-
кретаря зборiв, затверджено звiт генерального директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р., звiт Наглядової 
ради Товариства за 2014 р., звiт про фiнансовi результати та баланс Това-
риства за 2014 р., вирiшили не нараховувати дивiденди за 2014 р., затвер-
джено План розвитку Товариства на 2015 р. Попередньо схвалили вчинен-
ня значних правочинів. Припинили повноваження Наглядової ради у 
повному складi з метою подальшого переобрання, а саме: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «IТТ-КАПIТАЛ»; 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ТРАНС-IНВЕСТ». Визначили 
кiлькiсний склад Наглядової ради - 2 особи. Обрали Наглядову раду на 
строк 3 роки: Голова Наглядової ради Товариства: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «IТТ-НЕРУХОМIСТЬ» (код ЄДРПОУ 35235947). 
Член Наглядової ради Товариства: Фесенко Свiтлана Iллiвна. Затвердили 
умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради 
на безоплатнiй основi, уповноважити Генерального директора Товариства 
на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради. Позачерговi 
збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не на-
раховувалися та не виплачувалися.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3968 3854
Основні засоби (за залишковою вартістю) 839 899
Довгострокові фінансові інвестиції 2136 1906

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПОБУТОВОї ТА ПРОМИСЛОВОї хiМiї»
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Запаси 9 49
Сумарна дебіторська заборгованість 951 956
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 14
Власний капітал 2168 2232
Статутний капітал 123 123
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -966 -902

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1232 1232
Поточні зобов’язання і забезпечення 568 390
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) - 0,005 -0,01

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) - 0,005 -0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12312155 12312155
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«КРIСТАЛIСТ»; 00222373; Полтавська, 36023, м. Полтава, вул. Красiна, 71-а; 
(0532)516811.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: diamond.poltava.ua корпоративна iнформацiя

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма ТОВ «Прайс-аудит», 
код за ЄДРПОУ 23456582.

5. Інформація про загальні збори
Скликання загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада. Наглядовою 

радою запропоновано включити до порядку денного Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ» наступнi питання: 1. Обрання лiчильної 
комiсiї. 2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних 
зборiв. 3. Затвердження звiту Лiквiдацiйної комiсiї про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. 4. Затвердження звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибуткiв та 

збиткiв Товариства за пiдсумками 2014 року. 7. Припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8. Затвердження рiшень Лiквiдацiйної 
комiсiї щодо вимог кредиторiв. 9. Затвердження промiжного лiквiдацiйного 
балансу ПАТ «КРIСТАЛIСТ». 10. Внесення змiн до складу Лiквiдацiйної 
комiсiї ПАТ «КРIСТАЛIСТ». У встановлений законом термiн, за пропозицiєю 
акцiонера Товариства Лейвина Михайла Сергiйовича, який володiє 
39,54 вiдсоткiв голосiв, до порядку денного Загальних зборiв додатково 
внесенi наступнi питання: 11. Скасування рiшення позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ» вiд 31.10.2014 про припинення 
Публiчного акцiонерного товариства «КРIСТАЛIСТ» шляхом його лiквiдацiї 
у добровiльному порядку. 12.Прийняття рiшення про вiдкликання 
Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ «КРIСТАЛIСТ». 13. Обрання Наглядової ради 
ПАТ  «КРIСТАЛIСТ». 14. Обрання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КРIСТАЛIСТ».Ре-
зультати розгляду питань порядку денного загальних зборiв: 1.Обрано 
лiчильну комiсiю в складi: Кiшинець А.А., Жалiнська I.М., Крещенко Л.Ф., 
Лисенко О.I., Москаленко Л.М. 2.Затверджено регламент та порядок про-
ведення зборiв. 3.Затверджено звiт Лiквiдацiйної комiсiї про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. 4. Затверджено звiт та ви-
сновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 5.Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть 
Товариства за 2014 рiк. 6.Прийнято рiшення: «У зв’язку зi збитковiстю Това-
риства за останнi роки, вiдсутнiстю виробничої дiяльностi, дивiденди за 

Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»; 00951764; Київська, Ро-
китнянський, 09600, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222; (04562) 5-12-73.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аудит-Легiст», 22636856.

5. Інформація про загальні збори
Вид – річні, дата проведення – 23.04.2015, кворум – 86,19% від загальної 

кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. За-
твердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання членiв лiчильної 
комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Ви-
конавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 4. Звiт Наглядової ради 
про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 
наслiдками перевiрки дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Затвердження 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження порядку 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв), строкiв та порядку виплати дивiдендiв.  
8. Вiдкликання Членiв Наглядової ради Товариства. 9. Обрання Членiв Нагля-
дової ради Товариства. 10. Вiдкликання Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  
11. Обрання Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами На-
глядової ради, та надання повноважень на їх пiдписання. 13. Затвердження 
ранiше вчинених Товариством значних правочинiв. 14. Попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року. 15. На-
дання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дiй, 
пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинiв. 16. Про вiдчуження 
належного Товариству нерухомого майна та основних засобiв. Особи, що по-
давали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори скликанi Наглядо-
вою радою, порядок денний затверджено Наглядовою радою, iнших пропозицiй 
не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборiв: збори черговi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвер-
джено та обрано Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб. 2. Обрано Голову та 
секретаря зборiв 3. Затверджено звiт Виконавчого органу про дiяльнiсть Товари-
ства у 2014 р. 4. Затверджено звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 
2014 р. 5. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки 
дiяльностi Товариства у 2014 р. 6. Затверджено рiчний звiт та баланс Товари-

ства за 2014 рiк. 7. Прийнято рiшення не виплачувати дивiденди, отриманi збит-
ки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 8. Вiдкликано Наглядову 
раду в повному складi. 9. Обрано до складу Наглядової ради Бондарчука Ю. В., 
Гаражанова В. В., Бурченка В. М., Бузинного М. В. та Смiленко К. I. 10. Прийнято 
рiшення не вiдкликати Ревiзiйну комiсiю. 11. Питання зняте з розгляду. 12. За-
тверджено основнi умови договорiв, що мають бути укладенi з Головою та чле-
нами Наглядової ради Товариства, уповноважено Голову правлiння на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 13. Затверджено значнi пра-
вочини, вчиненi Товариством за перiод з 23.04.2014 р. по 22.04.2015 р. 14. По-
передньо схвалено укладання значних правочинiв сукупною вартiстю не бiльше 
500 млн. грн. за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Това-
риства. 15. Надано повноваження Головi правлiння вчиняти значнi правочини, 
схваленi загальними зборами та погодженi Наглядовою радою Товариства.  
16. Надано згоду на вiдчуження належного Товариству рухомого та нерухомого 
майна, уповноважено Наглядову раду визначати та затверджувати перелiк май-
на та iстотнi умови договорiв про вiдчуження майна. Причини, чому загальнi 
збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 427697 79029
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12233 12535
Довгострокові фінансові інвестиції 21896 0
Запаси 370 314
Сумарна дебіторська заборгованість 144713 59235
Грошові кошти та їх еквіваленти 306 20
Власний капітал 2648 -4992
Статутний капітал 4004 4004
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5942 -13582
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 56509 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 368540 84021
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.09 -0.09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) -0.09 -0.09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16014036 16014036
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «МОБiЛьНЕ СПЕЦiАЛiЗОВАНЕ БМУ №87 
«АНТИСЕПТИК»; 01264540; 04074, Київ, Резервна, 29; (044)501-90-82.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська компанiя «КРЕДО-
АУДИТ», 36632530.

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

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1818.9 1690.8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 919.6 1002
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 476.2 323
Сумарна дебіторська заборгованість 60.4 62
Грошові кошти та їх еквіваленти 12.8 13.2
Власний капітал 1123 1003.5
Статутний капітал 193.8 193.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -74.5 -194
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 695.9 687.3
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 періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, 

код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗО-
ВИЦьКИй КОМБiНАТ «БУДiНДУСТРiЯ»; 05421350; 47728, 
Тернопiльська обл., Тернопiльський р-н, с.Острiв, вул.Промислова,2; 
(03522)70469; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016р. 3.Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: bkbi.
pat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: ТОВ Аудиторська фiрма «ГАЛИЧИНА-
АУДИТСЕРВІС», 22599983. 5.Інформація про загальні збори: 28.04.2015р. 
Кворум зборів:98,41%. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного 
немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання 
лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження 
регламенту загальних зборів. 2.Звіт Правління про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік, визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 4.Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства. 5.Затвердження річного звіту Това-
риства за 2014 рік. 6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття 
збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 7.Прийняття рішення 
про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних право-
чинів. Результати розгляду питань:Затверджено всі звіти та висновки реві-
зійної комісiї. Прибутки направити на розвиток виробництва. Попередньо 
схвалити правочини, якi вчинятимуться Товариством, та сума яких переви-
щить 25% вартостi активiв Товариства. 6.Інформація про дивіденди: про-
тягом звітного 2015 року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього активів:23806/19812; осно-
вні засоби (за залишковою вартістю):8464/7916; довгострокові фінансові 
інвестиції:0/0; запаси: 6759/5336; сумарна дебіторська 
заборгованість:6047/5473; грошові кошти та їх еквіваленти:427/110; влас-
ний капітал:18770/16933; статутний капітал:1067/1067; нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток):9651/7814; довгострокові зобов'язання:0/0; 
поточні зобов'язання:5036/2879; 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.):21338540/21338540; 
цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду:0/0; за-
гальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків 
протягом періоду:0/0.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЖИТОМИРАгРОТЕхНІКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонер-

не товариство «Житомирагротехніка». 2. Код за ЄДРПОУ: 03563206.  
3. Місцезнаходження: 10001, м. Житомир, Київське шосе, буд.19. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: 0412 428072, 427758. 5. Електронна поштова 
адреса: ztagrotehnіka@emzvіt.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.
ztagrotehnіka.ho.ua 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну 
власникiв акцій, яким належить 10 i більше вiдсоткiв голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення

Згідно отриманої Емітентом 26 квітня 2016 року інформації від особи, яка 
здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, 
відбулися зміни в інформації про власників іменних цінних паперiв, у зв'язку з 
чим у власника акцій - фізичної особи, яка раніше володіла 1614978 голосуючи-
ми акціями Емітента, що становило 82.0422 % від загальної кількості акцій 
(97.6614 % від загальної кількості голосуючих акцій), відбулося збільшення кіль-
кості голосуючих акцій на 42 штуки простих іменних акцій, та складає 1615020 
штук простих іменних акцій, або 82.0443 % від загальної кількості акцій (98.0670 % 
від загальної кількості голосуючих акцій). Дата обліку – 21.04.2016 р.

ІІІ. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Директор Панов Володимир Олександрович, 26 
квітня 2016 року.

пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк не 
нараховувати та не виплачувати». 7.Припинено повноваження членiв 
Ревiзiйної комiсiї Жалiнської Л.В., Лученко М.М., Свириденко Н.М. 8. За-
тверджено рiшення Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ «КРIСТАЛIСТ» про невизна-
ння вимог кредиторiв. 9. Затверджено промiжний лiквiдацiйний баланс То-
вариства. 10. Внесено змiни до складу Лiквiдацiйної комiсiї ПАТ 
«КРIСТАЛIСТ»: виведено зi складу Лiквiдацiйної комiсiї Кузьменко Т.Г. 11. 
Скасовано рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«КРIСТАЛIСТ» вiд 31.10.2014 про припинення Публiчного акцiонерного то-
вариства «КРIСТАЛIСТ» шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку. 
12.У зв’язку зi скасуванням рiшення про припинення Публiчного акцiонерного 
товариства «КРIСТАЛIСТ» шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку, 
вiдкликано Лiквiдацiйну комiсiю ПАТ «КРIСТАЛIСТ». 13.Обрано до складу 
Наглядової ради Товариства: Лученка Д.В., Сидєльнiкова О.Д., Черкасову 
Л.Г. 14.Обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Жалiнську Л.В., Лу-
ченко М.М., Мельник I.О. За всiма питаннями порядку денного рiшення 
були прийнятi бiльшiстю голосiв.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15166 12285
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11258 6659
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1428 1571
Сумарна дебіторська заборгованість 1312 1862
Грошові кошти та їх еквіваленти 995 1811
Власний капітал 15000 11465
Статутний капітал 7995 7995
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2856 -1508
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 61 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 105 820
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.01043 -0.02103
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0.01043 -0.02103

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 159889520 159889520
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

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

0 0

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЛАСКЕ»; 30202681; Академіка Заболотного, буд.12, м. Одеса, Су-
воровський, 65001; 0487385385.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «СУЧАСНІ ТЕХНО-
ЛОГІЇ АУДИТУ», 34871786.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.03.2016 року. Кво-

рум зборів: 97,14% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

1) Заслуховування звіту генерального директора про результати госпо-
дарської діяльності Організації за 2015 рік. Затвердження результатів гос-
подарської діяльності та балансу (Звіту про фінансовий стан)) за 2015 р. 
Прийняття рішення.

2) Заслуховування звіту про роботу Системи управління Організацією 
за 2015 рік. Прийняття рішення.

3) Розподіл прибутку, виплата дивідендів за 2015 рік. Прийняття рішен-
ня.

4) Про порядок вчинення значних правочинів. Прийняття рішення.
5) Про затвердження Статуту Організації у новій редакції. Прийняття 

рішення.
6) Про Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції. 

Прийняття рішення.
7) Про Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції. Прийняття 

рішення.
8) Про Колективний договір у новій редакції. Прийняття рішення
7) Про Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції. 

Прийняття рішення.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Платонов Олег Ісаакович.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 

Дані збори чергові.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) Визнати результати господарської діяльності за 2015 рік задовільни-

ми. Затвердити Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про фінансові 
результати Організації за 2015 рік.

2) Визнати роботу ІСУ в Організації задовільною. Прийняти до відома 
Звіт про роботу СУО за 2015 р.

3) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 рік.
- Направити на виплату дивідендів Акціонерам за 2015 рік - 1614450,0 

грн.
4). Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинен-

ня значних правочинів від імені Організації:
- на суму до 2359,7 тис. грн. без додаткового погодження з Наглядовою 

радою;
- на суму від 2359,7 тис. грн. до 5899,2 тис. грн. за відповідним рішенням 

Наглядової ради;
- на суму від 5899,2 тис. грн. до 11798,5 тис. грн. за відповідним рішен-

ням Загальних зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акці-
онерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій;

- на суму більше 11798,5 тис. грн. за відповідним рішенням Загальних 
Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50% голосів Акціонерів 
від їх загальної кількості.

5) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував за-
твердити Статут Організації.

Вирішили розглянути питання щодо затвердження Статуту Організації у 
новій редакції на наступних Загальних Зборах Акціонерів.

6) Акціонер Платонова Л.І. запропонувала затвердити Положення «Про 
Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції. Вирішили затвердити Поло-
ження «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.

7). Акціонер Платонова Л.І. запропонувала затвердити Положення «Про 
Наглядову раду» новій редакції. Вирішили затвердити Положення «Про 
Наглядову раду» у новій редакції.

8) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував у 
зв'язку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві та безпосередньо 
в Організації, доручити Генеральному директору організувати підготовку 
проекту Колективного договору на 2016 рік у новій редакції.

Вирішили: доручити Генеральному директору організувати підготовку 

проекту Колективного договору у новій редакції, та погодити проект з На-
глядовою радою та трудовим колективом..

9) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував у 
звязку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві та безпосередньо 
в Організації, доручити Генеральному директору організувати підготовку 
проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.

Вирішили доручити Генеральному директору організувати підготовку 
проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції, та по-
годити проект з Наглядовою радою та трудовим колективом.

Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулись.
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 нарахо-
ваних 
дивідендів, грн.

1614450 0 308850 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 4412,14 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

0 0 308850 0

Дата складен-
ня переліку 
осіб, які мають 
право на 
отримання 
дивідендів

28.03.2016 06.04.2015

Дата виплати 
дивідендів

26.04.2016 26.06.2015

Опис
Питання нарахування та сплати дивідендів за підсумками роботи АТ 
«ПЛАСКЕ» за 2015 р. розглянуто на чергових Загальних Зборах 
акціонерів 28 березня 2016р. Привілегійованих акцій немає.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 р: 28.03.2016 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
28.03.2016 р.
Дата початку виплати дивідендів 01.04.2016:
Розмір виплати дивідендів за 2015 р.: 1 614 450 грн.
Порядок виплати дивідендів: готівкою та безготівкою.
Строк виплати дивідендів: до 30.04.2016 р.
Привілейованих акцій не має.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 34258 24155
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2888 2713
Довгострокові фінансові інвестиції 40 40
Запаси 833 2659
Сумарна дебіторська заборгованість 9764 9839
Грошові кошти та їх еквіваленти 11531 7018
Власний капітал 21980 5619
Статутний капітал 70 70
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

14684 5538

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 12278 18536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

153757,14 29414

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

153757,14 29414

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

70 70

Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛАСКЕ»
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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: ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»; 38377143; 
Тарасівська 19, місто Київ, Голосіївський, 01033, Україна; (044)364-73-70.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудит-сервіс ІНК», 13659226.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2015 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:

1. Про затвердження звіту Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про ді-
яльність в 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
про діяльність в 2014р., прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

3. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
результатами перевірки в 2014 році, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» за 2014 рік.

5. Про затвердження звітів зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК».

6. Про затвердження загального результату діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» в 2014 році.

7. Про затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
2014 рік.

8. Про затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК».

9. Про внесення змін до відомостей про засновників (учасників) ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців.

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних 
зборів Акціонерів Банку, єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 
ЗУ «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 
2014р., та визнати роботу Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 задо-
вільною.

2. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про ді-
яльність в 2014р., та визнати роботу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» у 2014 задовільною.

3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за резуль-
татами перевірки в 2014 році, та визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» у 2014 задовільною.

4. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
2014 рік, складену згідно міжнародних стандартів фінансової звітності.

5. Затвердити звіт зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
6. Затвердити загальний результат діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

в 2014 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора згідно із 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, у розмірі 239 792,23 грн.

7. Затвердити розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
за 2014 рік, який становить 239792,23 грн. наступним чином: спрямувати 
частину прибутку за 2014 рік у розмірі 5%, а саме 11989,61 грн. до ре-
зервного фонду ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»; решту прибутку, отриманого ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» за 2014 рік у сумі 227 802,62 грн. залишити нерозподі-
леним; дивіденди за результатами 2014 року не виплачувати.

8. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВО «АЛЬПАРІ БАНК», шляхом викладення його в новій редакції, у 
зв'язку з необхідністю приведення окремих положень Статуту ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» до вимог Зако-
ну України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську 
діяльність « щодо визначення особливостей корпоративного управління 
в банках» та іншого чинного законодавства України. Затвердити нову ре-
дакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ 
БАНК». Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича підписа-
ти нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО 
«АЛЬПАРІ БАНК» та забезпечити виконання всіх юридично значимих дій 
відносно погодження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Національним банком України та 
проведення його державної реєстрації.

9. Внести змін до відомостей про засновників (учасників) ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом зміни запису з «ТО-

ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМ-
ПАНІЯ «ШВИДКА ПРАВОВА ДОПОМОГА», код ЄДРПОУ засновника: 
32956883, адреса засновника:03039, м. Київ, Голосіївський район, 
провулок Червоноармійський, будинок 14, корпус 1, поверх, 3 офіс 5», 
розмір внеску до статутного фонду - 122000000,00 грн.» на «Акціоне-
ри згідно реєстру, розмір внеску до статутного фонду - 122000000,00 
грн.». Уповноважити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича забез-
печити виконання всіх юридично значимих дій щодо внесення змін до 
відомостей про засновників (учасників) ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», що міс-
тяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 19.02.2015 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:

1. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Грибковим В.Н. 
обов'язків Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з  
01.03.2015 р.

2. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Громаковою Л.К. 
обов'язків заступника Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
з 01.03.2015 р.

3. Про встановлення розміру винагороди за виконанням Савиченком 
Б.О. обов'язків члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з 
01.03.2015 р.

Результати розгляду питань порядку денного:
1. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду(заробітну плату) за виконан-

ням Грибковим В.Н. обов'язків Голови Спостережної ради Банку в розмі-
рі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з Головою Спосте-
режної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

1.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з Головою Спосте-
режної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

1.2. Укласти (підписати) з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» Грибковим В.Н. Додаткову угоду №2 до Контракту з Головою Спо-
стережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК» 
від 03.01.2014 р.

2. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду (заробітну плату) за вико-
нанням Громаковою Л.К. обов'язків заступника Голови Спостережної 
ради Банку в розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з 
заступником Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 
03.01.2014 р.

2.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту з заступником Го-
лови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

2.2. Укласти (підписати) з заступником Голови Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Громаковою Л.К. Додаткову угоду №2 до Контр-
акту з заступником Голови Спостережної ради Публічного акціонерного 
товариства «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

3. Встановити з 01.03.2015 р. винагороду (заробітну плату) за вико-
нанням Савиченком Б.О. обов'язків члена Спостережної ради Банку в 
розмірі, визначеному в Додатковій угоді №2 до Контракту з членом Спо-
стережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

2.1. Затвердити Додаткову угоду №2 до Контракту членом Спосте-
режної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 03.01.2014 р.

2.2. Укласти (підписати) з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» Савиченком Б.О. Додаткову угоду №2 до Контракту з членом Спо-
стережної ради Публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ БАНК» 
від 03.01.2014 р.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 129985 141698
Грошові кошти та їх еквіваленти 2138 839
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 29323 27214
Усього зобов’язань 5928 9315
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 4714 6623
Усього власного капіталу та частка меншості 124057 132383
Статутний капітал 122000 122000
Чистий прибуток/(збиток) 1461 240
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 11,98 1,97

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 11,98 1,97

ПАТ «АЛьПАРІ БАНК»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

200

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»; 38201905; 
провулок Киянівський, 7А, м. Київ, Шевченківський, 04053; (044) 272 42 47.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.zvitnist.com.ua/38201905

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», 31714676.

5. Інформація про загальні збори 
Емітент не заповнює цей розділ, не є акціонерним товариством.
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 501509 1717395

Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 2 6

Довгострокові фінансові інвестиції 3000 3000
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 487100 1608455
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 579
Власний капітал 5463 99453
Статутний капітал 3000 3000
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 1713 95703

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 482300 482300
Поточні зобов’язання і забезпечення 13746 1135642
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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ
«ФАКТОРИНгОВА КОМПАНІЯ «АЛьЯНС»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
 1. ПАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 109
 2. ПРАТ АВТОБАЗА №2 156
 3. ПРАТ АГЕНТСТВО «ІНФОКОН» 163
 4. ПРАТ АГРАДАР-РІВНЕ 137
 5. ПРАТ АГРОКОМПЛЕКТ 166
 6. ПРАТ АГРОСЕРВІС-1 178
 7. ПРАТ АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВІС 120
 8. ПАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 100
 9. ПАТ АЕРОК ОБУХІВ 174
 10. ПАТ АКБ «НОВИЙ» 132
 11. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 190
 12. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» 143
 13. ПРАТ АЛІЯГСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 117
 14. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 176
 15. ПРАТ АЛЬТАНА КАПІТАЛ 181
 16. ПРАТ АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ 138
 17. ПРАТ АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДДЕТАЛЬ» 163
 18. ПАТ АРХІМЕД 90
 19. ПАТ АРЦИЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15118 91
 20. ПАТ АСКОЛЬД 192
 21. ТОВ АС-МВК 145
 22. ПАТ АТП–16351 121
 23. ПАТ АТП-16351 123
 24. ПАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 100
 25. ПРАТ БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС 173
 26. ПАТ БАРАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 124
 27. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ АТП - 11856 152
 28. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» 104
 29. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 193
 30. ПАТ БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 115
 31. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ 120
 32. ПАТ БЕРЕЗОВИЦЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 197
 33. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» 175
 34. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 98
 35. ПАТ БІО МЕД СКЛО 173
 36. ПАТ БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА 142
 37. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 191
 38. ПАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 101
 39. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС 109
 40. ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 101
 41. ПАТ БУДІНВЕСТ 4 141
 42. ПАТ БУДІНДУСТРІЯ 90
 43. ПАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 146
 44. ПРАТ ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 177
 45. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТАРА.СЕРВІС» 125
 46. ЗАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «УКРТОРГСЕРВІС» 131
 47. ПРАТ ВИШНЕВЕ 157
 48. ВАТ ВИШПІЛЬСЬКЕ 129
 49. ПРАТ ВІКТОРІЯ 181
 50. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 157
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 51. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 170
 52. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 194
 53. ПРАТ ГАЗТРАНЗИТ 186
 54. ПРАТ ГАЗТРАНЗИТ 184
 55. ПРАТ ГАЙЧУР-АГРО 157
 56. ПАТ ГАЛАНТ 128
 57. ПРАТ ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ 117
 58. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 96
 59. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 187
 60. ПАТ ГОТЕЛЬ «МИР» 131
 61. ПП ГРАНОВІТ 96
 62. ПАТ ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 191
 63. ПРАТ ГРОНА 91
 64. ТОВ ДІП ГРУП АЕРОПОРТ 177
 65. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 134
 66. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 110
 67. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 133
 68. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 151
 69. ПАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 182
 70. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД 113
 71. ПРАТ ЕДЕМ 156
 72. ПРАТ ЕЛЬВОРТІ ГРУП 96
 73. ПРАТ ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ 138
 74. ТОВ ЕНЕРГОКОМПЛЕКС 156
 75. ПРАТ ЕНЕРГОПРОМІНВЕСТ 190
 76. ПАТ ЕРА 102
 77. ПАТ ЄВРАЗ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО 135
 78. ПАТ ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА 195
 79. ПАТ ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА 197
 80. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 185
 81. ПАТ ЖИТОМИРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11854 192
 82. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 172
 83. ПРАТ ЖИТОМИРЦУКОР 124
 84. ПРАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БРИКЕТ» 136
 85. ПАТ ЗАВОД «НЕВА» 172
 86. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 111
 87. ПАТ ЗАВОД «ЛЬВІВСІЛЬМАШ» 119
 88. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1 124
 89. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №11 99
 90. ПАТ ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ 150
 91. ПРАТ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 107
 92. ПАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ 195
 93. ПАТ ЗАВОД СПЕЦБЕТОН 170
 94. ПАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 113
 95. ПАТ ЗАВОД ФРУНЗЕ 113
 96. ПРАТ ЗАПЛАЗСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 116
 97. ПРАТ ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ 191
 98. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ» 117
 99. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 119
 100. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 136
 101. ПРАТ ЗБАРАЗЬКЕ АТП-16140 96
 102. ПРАТ ЗБАРАЗЬКЕ АТП-16140 98
 103. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 163
 104. ПРАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 166
 105. ПРАТ ЗІРАСТ-ДНІПРО 150
 106. ПАТ ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «АКУСТИКА» 106
 107. ПАТ ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «АКУСТИКА» 106
 108. ПАТ ЗНКІФ «РАТИБОР» 152
 109. ПАТ ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ» 155
 110. ПРАТ ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ 157
 111. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 187
 112. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ 161
 113. ПРАТ ІЗТ-АВТО 183
 114. ПРАТ ІНІЦІАТОР + 192
 115. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 183
 116. ПРАТ ІНТЕКО 153
 117. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 148
 118. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 154
 119. ПАТ ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ 128
 120. ПРАТ ІТТ-ІНВЕСТ 165
 121. ПАТ ІТТ-ПЛАЗА 190
 122. ПРАТ КАНІВРИБА 134
 123. ПРАТ КВІТИ УКРАЇНИ 186
 124. ПАТ КИЇВРИБГОСП 124
 125. ПАТ КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ 144
 126. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ» 171
 127. ПАТ КИЇВСЬКЕ МЕТАЛОФУРНІТУРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕКСТЕМП» 190
 128. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» 175
 129. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА МЕХАНІЧНА МАЙСТЕРНЯ 135
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 130. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 96
 131. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

МАШТЕХКОМПЛЕКС
130

 132. ПАТ КІРОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «КІФАДО» 103
 133. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЮ 106
 134. ТОВ КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 178
 135. ПРАТ КОМПАНІЯ «КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» 165
 136. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР» 139
 137. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 169
 138. ПАТ КОРЮКІВСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО - 17445 169
 139. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11409 107
 140. ПРАТ КП «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» 165
 141. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 144
 142. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 145
 143. ПАТ КРІСТАЛІСТ 196
 144. ПРАТ ЛАНОВЕЦЬКЕ СПЕЦАТП-1904 134
 145. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 171
 146. ПАТ МАЛОВИСКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 13543 130
 147. ПАТ МАЛОВИСКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 13543 131
 148. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 93
 149. ПАТ МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ 141
 150. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС 117
 151. ПРАТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ 138
 152. ПРАТ МЕТАЛИТ 96
 153. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 151
 154. ПАТ МИКОЛАЇВЗАЛІЗОБЕТОН-1 109
 155. ПАТ МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 174
 156. ПАТ МИРНИЙ 91
 157. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 126
 158. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ 164
 159. ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 107
 160. ПРАТ МІРРАД 167
 161. ПРАТ МІСЬКДОВІДКА 165
 162. ПРАТ МОБІЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БМУ №87 «АНТИСЕПТИК» 197
 163. ПРАТ МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА 167
 164. ПАТ МОЛНІЯ 174
 165. ПАТ МОЛНІЯ 191
 166. ПАТ МОНТАЖНИК УКРАЇНИ 178
 167. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «РАССВЕТ-ЕНЕРГО» 118
 168. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» 156
 169. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА 182
 170. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧОРУДНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ
150

 171. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 168
 172. ПРАТ НИВА 165
 173. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА АГРОПРОМТЕХНІКА 110
 174. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 147
 175. ПРАТ НІКСТРОМ 120
 176. ПРАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 105
 177. ПАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ СИРЗАВОД 186
 178. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 179
 179. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 136
 180. ПРАТ ОБ'ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСК РЕЗЕРВ» 164
 181. ПАТ ОДЕСА-АВТО 94
 182. ПАТ ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 92
 183. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 185
 184. ПРАТ ОПІЛЛЯ 126
 185. ПАТ ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН 120
 186. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРКЕРАМА» 152
 187. ПРАТ ПІРАМІС 96
 188. ПРАТ ПЛАСКЕ 160
 189. ПРАТ ПЛАСТМОДЕРН 167
 190. ПРАТ ПЛАТИ 138
 191. ПАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «ПОЛІМЕТ» 95
 192. ПРАТ ПОБУТОВИК 178
 193. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 125
 194. ПАТ ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12337 108
 195. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 140
 196. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 168
 197. ПАТ ПРОГРЕС 141
 198. ПРАТ ПРОДТОРГСЕРВІС 168
 199. ПАТ ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» 184
 200. ПРАТ ПРОМЕНЕГОВУЗОЛ 153
 201. ПРАТ ПРОМЕНЕГОВУЗОЛ 153
 202. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 167
 203. ПРАТ РЕГЕНЕРАТ 177
 204. ПРАТ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «ІНВЕСТ РЕЙТИНГ» 136
 205. ПАТ РЕМБУД 153
 206. ПРАТ РЕМОНТНИК 116
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 207. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №51 107
 208. ПАТ РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 111
 209. ПРАТ РЕСУРСИ КРИВБАСУ 145
 210. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 194
 211. ПАТ РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА 98
 212. ПАТ РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 196
 213. ПАТ РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 193
 214. ТОВ РОМАНТИК-А 114
 215. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД 131
 216. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ОМЕГА» 114
 217. ПАТ САРНЕНСЬКА ПМК-81 137
 218. ПАТ СВІЖАЧОК 139
 219. ПАТ СВІТЛОФОР 151
 220. ПРАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА 175
 221. ПРАТ СКАМІТ 138
 222. ПРАТ СКІФ-АВТО 177
 223. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ «БУДФАРФОР» 127
 224. ПРАТ СМАК. 180
 225. ПРАТ СОЛДІ І КО 168
 226. ПРАТ СОЛОМЕНКА 126
 227. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ДАТСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «Р.К.С.» 168
 228. ПРАТ СПЛІТ 2016 140
 229. ПАТ СТАЛЬ 129
 230. ПРАТ СТАРОКРИМСЬКИЙ 126
 231. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА» 192
 232. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗГОДА» 165
 233. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 165
 234. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 163
 235. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» 124
 236. ТОВ ТАВРІЯ-В 104
 237. ПРАТ ТЕЛЬКОМ 107
 238. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА «МЕДТЕХНІКА» 129
 239. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ «ТОРГТЕХНІКА» 105
 240. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 96
 241. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 121
 242. ПРАТ ТОРІН 168
 243. ПРАТ ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ 167
 244. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ 180
 245. ПРАТ ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС 138
 246. ПРАТ ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АЙТІ-ТУР» 131
 247. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 168
 248. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 102
 249. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 122
 250. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ДРУКУ «КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
168

 251. ПАТ УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ 103
 252. ПРАТ УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ 108
 253. ПРАТ УКРПІДШИПНИК 167
 254. ПАТ УКРСПЕЦРЕЗЕРВ 105
 255. ПРАТ УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 167
 256. ТОВ УКРТЕХНОФОС 175
 257. ПАТ УКРФАР-ІНВЕСТ 144
 258. ПРАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ - «СЕРВІС» 175
 259. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД» 116
 260. ПАТ ФАБРИКА ПРУТ 145
 261. ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» 200
 262. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 115
 263. ПАТ ФАРМАК 158
 264. ПРАТ ФАРМАЦІЯ-2000 167
 265. ПРАТ ФАСТІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЗАК» 169
 266. ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 162
 267. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 142
 268. ПАТ ФІРМА «ПОЛТАВПИВО» 89
 269. ПРАТ ФІРМА «АПЕКС» 107
 270. ПРАТ ФОРМУЛА 2000 138
 271. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 181
 272. ПРАТ ХАРЧОВИК 95
 273. ПАТ ХІММЕТ 140
 274. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ 152
 275. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 175
 276. ПАТ ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ 114
 277. ПАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУД 121
 278. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «НІНА» 165
 279. ТДВ ШВЕЙНО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ДНІПРО» 155
 280. ПАТ ШВЕЯ 189
 281. ПАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 188
 282. ПРАТ ЮНІКОН 151
 283. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» 138
 284. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 109

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 129,77 грн 
На рік — 1557,24 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16092/2
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
27.04.2016 р. 


