
№83 (2337) 29.04.2016 р. (частина 2)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

89РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
Приватне акціонерне товариство «Імпульс», 14272771, м. Чернівці, 

вул.  Коростишівська, буд. 8-б, (0372) 550608.
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016 р.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://impuls-mebel.com/o-kompanii

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«ІМПульс»

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 «Компанія Інтерлогос»; 23712217; вул. Храпачан-
ська, буд. 70Б, м. Біла Церква, Київська, 09102; (044) 286-60-65.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://www.interlogos.kiev.ua/zvit.html 

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«кОМПАНІЯ ІНтеРлОгОс»

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товари-

ство «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ», код за 
ЄДРПОУ — 22957885, місцезнаходження — 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 7Б (літера А), офіс 157, міжміський код та телефон емі-

тента — /044/221 01 78. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

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

річну інформацію — http://22957885.smida.gov.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«укРАЇНськА ПРОМислОвА стРАХОвА кОМПАНIЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне това-

риство «ЛОЦИЯ», код за ЄДРПОУ — 24546092, місцезнаходжен-
ня — 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7Б (літера А), офіс 157, 
міжміський код та телефон емітента — /044/374 03 26. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії — 30.04.2016 р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію — http://24546092.smida.gov.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«лОЦиЯ»

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 ТОВАРИ-

СТВО «СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОСІТІ»; 
30541045; вулиця Жилянська, будинок 58, місто Київ, Голосіївський, 01033, 
(098) 078 51 56.

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://30541045.smida.gov.ua/

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «сХІДНА електРОтеХНІЧНА кОМПАНІЯ «електРОсІтІ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 29 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітен-

та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента: Публічне акціонерне товариство «Київський суднобудівний - судно-
ремонтний завод»; 03149949; 04071, м. Київ, вул. Набережно - Лугова, 8; 
(044) 594-65-84. 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://www.kssrz.com.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності –  
ТОВ «АФ «АВАНС АУДИТ», ЄДРПОУ 32707083. 5. Інформація про за-
гальні збори: Чергові загальні збори акціонерів було проведено 
28.04.2015 року. На загальних зборах розглядалися наступні питання: 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Лічильної комісії та затвердження умов 
договору про передачу повноважень лічильної комісії; 2.Обрання Голо-
ви та Секретаря Зборів; 3.Затвердження порядку проведення Зборів;  
4.Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Това-
риства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів; 5.Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2014 р; 6.Розподіл прибутку та збит-
ків за 2014 рік. 7.Визначення основних напрямів діяльності Товариства 
на 2015 рік; 8.Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями 
АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України;  
9.Про вирішення процедурних питань, пов'язаних із майновим поручи-
тельством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 
перед Національним банком України; 10.Про внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. 
11.Про передачу гуртожитку ПАТ «Київський суднобудівний - судноре-
монтний завод», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський ра-
йон, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної 
громади Оболонського району міста Києва; 12.Затвердження Загальни-
ми зборами Акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість май-
на, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. 13.По-
переднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів 
та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «КССРЗ» протягом не 
більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціоне-
рів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на 
день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж 
строку. Пропозиції до переліку питань порядку денного не вносилися. 
Результати розгляду питань порядку денного. По першому питанню по-
рядку денного обрали лічильну комісію у складі: Княжанська Ю.В. - Го-
лова комісії, Любицька Л. М. - Член комісії, Вирізуб В.О. - Член комісії, 
затвердили умови додаткового договору №2 від 04.03.2015 року з  
ПрАТ «ОКМА», що здійснює професійну діяльність на ринку цінних па-
перів - депозитарну діяльність депозитарної установи та відкрив рахун-
ки в цінних паперах акціонерам Товариства в процесі дематеріалізації 
на підставі відповідного договору з Товариством. По другому питанню 
порядку денного обрали Джулай Наталію Семенівну Головою зборів, Го-
лову Правління Овдія Анатолія Олександровича Секретарем зборів. По 
третьому питанню порядку денного затвердили порядок проведення За-
гальних зборів акціонерного Товариства. По четвертому питанню поряд-
ку денного затвердили звіт Правління Товариства, звіт Наглядової ради 
Товариства, звіт Ревізійної комісії Товариства. По п'ятому питанню по-
рядку денного затвердили річний звіт Товариства за 2014 р. По шостому 
питанню порядку денного вирішили здійснити покриття збитків Товари-
ства у розмірі 29 524 000 гривень, отриманих у 2014 році, за рахунок 
прибутків майбутніх періодів. По сьомому питанню порядку денного за-
твердили основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік. По вось-
мому питанню порядку денного вирішили надати згоду на майнове по-
ручительство ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» в 
розмірі не більше 7 000 000 000 грн., строком повернення - не більш ніж 
на 5 років, зі сплатою відсотків за кредитом На виконання цього рішення 
вирішили надати в іпотеку та заставу Національному банку України на-
лежний ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» на пра-
ві власності цілісний майновий комплекс, вирішили уповноважити Голо-
ву Правління ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» 
на укладання та підписання відповідних договорів. По дев'ятому питан-
ню порядку денного вирішили у зв'язку з наданням ПАТ «Київський суд-
нобудівний - судноремонтний завод» майнового поручительства відпо-
відно до прийнятого рішення по 8 питанню порядку денного чергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський суднобудівний - судноре-
монтний завод» від 28.04.2015 року, надати згоду на розірвання (при-
пинення дії) Іпотечного договору від 12.11.2009 р., укладеного між Наці-

ональним Банком України, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Публічним 
акціонерним товариство «Київський суднобудівний - судноремонтний за-
вод» та розірвання (припинення дії) договору застави від 09.02.2010 року, 
укладеного між Національним Банком України, АТ «Банк «Фінанси та 
Кредит» та Публічним акціонерним товариство «Київський суднобудів-
ний - судноремонтний завод», з метою виконання цього рішення, упо-
вноважити Голову Правління ПАТ «Київський суднобудівний - судноре-
монтний завод» на укладання та підписання відповідного додаткового 
договору (угоди)/договорів (угод) про розірвання (припинення) зазначе-
них договорів». По десятому питанню порядку денного вирішили внести 
зміни до Статуту Товариства та його дочірніх підприємств шляхом ви-
кладення їх у новій редакції та зобов'язати Голову Правління Товари-
ства підписати нові редакції Статуту Товариства та його дочірніх підпри-
ємств, вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуті. По 
одинадцятому питанню порядку денного вирішили передати гуртожиток 
ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод», що знаходить-
ся за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54 до 
комунальної власності територіальної громади Оболонського району  
м. Києва. По дванадцятому питанню порядку денного вирішили затвер-
дити значний правочин, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності  
ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», а саме за дого-
ворами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит»: Договором про 
відновлювальну кредитну лінію №1297-09 від «16» лютого 2009 року, До-
говором про відновлювальну кредитну лінію №1298-09 від «16» лютого 
2009 року на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та до-
говори про внесення змін до зазначених договорів. По тринадцятому пи-
тання порядку денного вирішили попередньо схвалити значні правочини, 
які можуть вчинятися ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний за-
вод» з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» протягом не більш як одного року з 
дати прийняття цього рішення, а саме: укладати нові кредитні договори з 
АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та/або збільшувати ліміти кредитування 
за діючими кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та 
Кредит» а також вирішили уповноважити Голову Правління ПАТ «Київ-
ський суднобудівний-судноремонтний завод» на укладання та підписан-
ня з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» нових кредитних договорів та догово-
рів, що будуть укладені з метою забезпечення виконання зобов'язань 
ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» перед АТ «Банк 
«Фінанси та Кредит» за кредитними договорами (договори застави, в т.ч. 
іпотеки, поруки та інше), договорів про внесення змін та доповнень до 
діючих кредитних договорів, договорів застави, в т.ч. іпотеки, поруки та 
інше, та тих, що будуть укладені з банком.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного 2015 р. та по-
переднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
Звітний 

2015
Попередній 

2014
Усього активів 200519 224 328
Основні засоби (за залишковою вартістю) 52788 53 594
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4763 4 957
Сумарна дебіторська заборгованість 117623 120 487
Грошові кошти та їх еквіваленти 3732 2 502
Власний капітал 21618 42 788
Статутний капітал 62 500 62 500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

- -

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 165367 164 767
Поточні зобов’язання і забезпечення 63890 46 101
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(21175) (29 524)

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

(0,24) (0,24)

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

12 500 000 12 500 000

Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

- -

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

- -

ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«киЇвський суДНОбуДІвНий - суДНОРеМОНтНий ЗАвОД»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПублIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ХАРкІвський велОсиПеДНий ЗА-
вОД ІМ.г.І.ПетРОвськОгО», код за ЄДРПОУ 00232779, Украї-
на, 61068, м. Харків, пр. Московський, буд. 118, тел. 0577322397.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: https://sites.google.com/site/zavodvelo/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма «Аудит-96» Товариство 
з обмеженою відповідальністю, код за ЄДРПОУ 23909055.

5. Інформація про загальні збори. Вид зборів — чергові; дата проведен-
ня — 28.04.2016р.; кворум — 56,25%. Позачергові збори не скликались.

На загальних зборах акцiонерiв розглядались наступнi питання: 1. Об-
рання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «ХВЗ». 2. Об-
рання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «ХВЗ». 3. Затвер-
дження регламенту роботи річних Загальних зборів ПАТ «ХВЗ». 4. Звіт 
виконавчого органу ПАТ «ХВЗ» про результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХВЗ» за 2015 рік та прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду. 6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХВЗ» за 
2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Затверджен-
ня річного фінансового звіту ПАТ «ХВЗ» за 2015 рік. 8. Затвердження по-
рядку розподілу прибутку ПАТ «ХВЗ» (визначення порядку покриття збит-
ків). 9. Розгляд питання про зміну найменування ПАТ «ХВЗ». 10. Розгляд 
питання про зміну типу ПАТ «ХВЗ» з публічного на приватне. 11. Розгляд 
питання про внесення змін до Статуту ПАТ «ХВЗ». Всi питання порядку 

денного було розглянуто. Звіти затверджено. Рiшення прийнято. Запере-
чень та /або iнших пропозицiй від осіб до перелiку питань порядку денного 
не надходило.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди протягом звітного періоду не 
нараховувались та не виплачувались. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 30294 28217
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7688 8757
Довгострокові фінансові інвестиції 97 97
Запаси 1859 2293
Сумарна дебіторська заборгованість 4504 1224
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 39
Власний капітал (6741) (5802)
Статутний капітал 21555 21555
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (59487) (58548)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 10405 8543
Поточні зобов’язання і забезпечення 26630 25476
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

- -

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

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4311028 4311028

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

голова правління ПАт «ХвЗ»  к.Ф. сало

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 «АгРОкОМбIНАт «кАлитА»; 00857290; 
адреса: Київська обл., Броварський р-н, 07420, смт. Калита, 
вул. Червоноармiйська, будинок 14; тел.: (04594) 68643.

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.akkalita.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРІ-
ОРИТЕТ», ЄДРПОУ 14124964.

5. Інформація про загальні збори: Чергові Загальні збори акціонерів 
проводились 24.04.2015 року, наступне проведення — 28.04.2016 року.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016 26.04.2016

Дата виплати дивіден-
дів

- - - -

Опис: дивiденди у 2015 роцi пiдприємством не нараховувались та не 
виплачувались.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 369210 468699
Основні засоби (за залишковою вартістю) 323374 69857
Довгострокові фінансові інвестиції 1 8842
Запаси 16920 20912
Сумарна дебіторська заборгованість 2971 28
Грошові кошти та їх еквіваленти 1239 76
Власний капітал -216275 70294
Статутний капітал 43032 43032
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -295867 27262
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 514243 213014
Поточні зобов’язання і забезпечення 71242 185391
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 власних випусків протягом 
періоду 

0 0

інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРи-
ствО «МилОвАРНий кОМбІНАт», код за ЄДРПОУ 00373923, Україна, 
м.Харків, вул.Польова, буд.21, тел. (057)7372399.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: https://sites.google.com/site/hmkpao/ 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Ангор», Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 23762422.

5. Інформація про загальні збори. Вид зборів — чергові; дата проведен-
ня — 27.04.2016р.; кворум — 95,31%. Позачергові збори не скликались.

На загальних зборах акцiонерiв розглядались наступнi питання: 1. Об-
рання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. 2. Об-
рання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства. 3. Затвер-
дження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства. 4. Звіт 
виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 
2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Затверджен-
ня річного фінансового звіту Товариства за 2015 рік. 8. Затвердження по-
рядку розподілу прибутків Товариства (визначення порядку покриття збит-

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «МилОвАРНий кОМбІНАт»
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ків). 9. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне. 10. Про 
внесення змін до Статуту Товариства.

Всi питання порядку денного було розглянуто. Звіти затверджено. 
Рiшення прийнято. Заперечень та /або iнших пропозицiй від осіб до перелiку 
питань порядку денного не надходило.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2283 1879
Основні засоби (за залишковою вартістю) 934 1023
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 15 14

Сумарна дебіторська заборгованість 988 635
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 1
Власний капітал (371) (308)
Статутний капітал 4056 4056
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (4448) (4385)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 2250 2591
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 1,39789 (1,37570)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

1,39789 (1,37570)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 45068 45068

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

Директор ПАт «Миловарний комбінат»  Н.О. Александрова.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ДУНАЙВОДБУД-124»; Код за ЄДРПОУ емітента: 
01035874; Місцезнаходження емітента: 67806, Україна, Одеська об-
ласть, Овiдiопольськiй р-н, 7-км. Овiдiопольської дороги; Міжміський 
код та телефон емітента: (048) 785-22-47 (048) 797-02-37.

1.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2016 р.

1.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://dunajvodbud.pat.ua/

1.4. Найменування аудиторської фірми, якою проведено аудит фі-
нансової звітності: АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «ГРАН-
ТЬЕ» у виглядi ТОВ, Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 21026423.

1.5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення — 30.04.2015 р.
Перелiк питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Директора Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2014 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства в 2014 році.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи в 2014 році, та визначення основних на-
прямків діяльності Товариства на 2015 рік.

9. Прийняття рішення про відчуження (списання) основних засобів 
Товариства, що не придатні до використання.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн., з одним десятковим знаком)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5248,9 5 359,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5223,0 5 239,0
Довгострокові фінансові інвестиції -
Виробничі запаси 1,5 1,7
Сумарна дебіторська заборгованість 24,3 118,9
Грошові кошти та їх еквіваленти -
Власний капітал 3 608,5 3 594,9
Статутний капітал 392,0 392,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2 053,1) (2 039,5)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 654,0 1 751,2
Чистий прибуток (збиток) (13,6) (43,5)

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 «МиРОНІвський ЗАвОД ПО вигО-
тОвлеННЮ кРуП І кОМбІкОРМІв», 00951770, вул. Елеватор-
на, буд. 1, м. Миронiвка, Миронiвський р-н, Київська, 08800, (04574)  4-20-42.

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 річну 
інформацію: http://00951770.infosite.com.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська 
фiрма «СЕРВIС-АУДИТ», 32205930.

5. Інформація про загальні збори
24.04.2015, чергові. Перелік питань, що розглядалися загальними збо-

рами: 1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціо-
нерів Товариства. 3. Звіт голови правління про фінансово-господарську ді-
яльність за 2014 рік. 4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. 5. Звіт Ревізійної 
комісії за 2014 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.  
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-
глядової ради та звіту Ревізійної комісії. 8. Про припинення повноважень 
членів Правління. 9. Про обрання членів Правління. 10. Внесення змін до 
статуту Товариства та затвердження його у новій редакції. 11. Внесення 
змін до положення про правління та затвердження його у новій редакції.  
12. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2014 рік. 13. Затвердження 
основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. Особа, що ініціюва-
ла проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань 

порядку денного — Наглядова рада Товариства. Результати розгляду пи-
тань порядку денного — рішення по всім питанням затверджені більшістю 
голосів. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд 
акцiонерiв не надходили.

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 11338328 5492520
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1912109 1648530
Довгострокові фінансові інвестиції 574 574
Запаси 4243707 700521
Сумарна дебіторська заборгованість 4961448 2999811
Грошові кошти та їх еквіваленти 56607 129299
Власний капітал 308601 52906
Статутний капітал 40000 40000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -552728 -302007
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1800049 1182641
Поточні зобов’язання і забезпечення 9229678 4256973
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.) 160000000 160000000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

- -

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

- -
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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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМПАНІЯ «Д.І.Б.»; 22927826; вул. Пушкінська, 35-А, м. Київ, 
01004, Україна; (044) 585-42-03.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ПП «Аудиторська фірма «Рейтинг —  
Аудит», 30687076.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 09.04.2015 року. Кво-

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

1. Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2014 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, 
обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Підтвердження повноважень посадових осіб.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися.
Розглянуті всі питання порядку денного та з кожного з питань прийняті 

відповідні рішення.
Позачергові Загальні збори у звітному періоді не скликалися та не про-

водилися.
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 75802,5 75798,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0,6 1,4
Довгострокові фінансові інвестиції 66676,7 66676,7
Виробничі запаси 0,3 0,3
Сумарна дебіторська заборгованість 9120,9 9119,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 0,3
Власний капітал -24821,9 -21783,4
Статутний капітал 19800 19800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -44621,9 -41583,4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 88855,1 86742,1
Поточні зобов’язання і забезпечення 11769,3 10840,2
Чистий прибуток (збиток) -3038,5 -2425,2

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПублIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «тОРгРIЧтРАНс», 03150326, Набережно-
Хрещатицька, 14, м. Київ, Подiльський, 04070, (044) 585 60 00.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Публічне підприємство «Аудиторська фір-
ма «СЕРВІС-АУДИТ», 32205930.

5. Інформація про загальні збори 
24.04.2015, чергові. Порядок денний (Перелік питань для голосування): 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Това-
риства. 3.Звіт Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради за підсумками діяльнос-
ті Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження 
висновків. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2014 
рік. 8. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати за 
2014 рік. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспромож-
ним внаслідок виплати дивідендів. 9. Прийняття рішення про погодження 
правочинів, здійснених Товариством протягом 2014 року, та вчинення зна-
чних правочинів (попереднє схвалення). Особа, що iнiцiювала проведення 

загальних зборiв та подавала пропозицiї до перелiку питань порядку ден-
ного — наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку 
денного — рiшення по всiм питанням затвердженi.

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 4400 384
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4378 92
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -1943 -715
Статутний капітал 2091 2091
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4034 -2806
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 139 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 6204 1099
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,5991 0,323

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

0,5991 0,323

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2049725 2049725
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

 ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «кОМПАНІЯ «Д.І.б.»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента — Публiчне акцiонерне товариство 
«ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ». 2. Код за ЄДРПОУ емітента — 00193178. 3. Міс-
цезнаходження — 14026 м. Чернігів вул. Любецька, буд. 167. 4. Міжміський 
код, телефон та факс — 04622, 58230 04622, 58230. 5. Електронна поштова 
адреса — chernigiv@bruht.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації — http://
eurofinance.kiev.ua/vtormety. 7. Вид особливої інформації — зміна складу по-
садових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рiшення: 28.04.2016р. Черговими загальними зборами 

акцiонерiв вiд 28.04.2016р. (протокол №29) прийнято рiшення про припинен-
ня повноважень та обрання посадових осiб Товариства. Припинено повно-

важення Голови Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Металiнвест ЛТД», код ЄДРПОУ 37396799, на пiдставi рiшення чергових 
загальних зборiв акцiонерiв (протокол №29 вiд 28.04.2016р.) у зв’язку iз пе-
реобранням Наглядової ради. Володiє 2971417 акцiями, що складає 
65,4620% вiд статутного капiталу товариства (148570,85 грн.) Строк, протя-
гом якого перебував на посадi: 2 роки. Припинено повноваження Члена На-
глядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадовою особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових 
загальних зборiв акцiонерiв (протокол №29 вiд 28.04.2016р.) у зв’язку iз пе-
реобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в ста-
тутному капiталi складає 0,00%. Строк, протягом якого перебував на посадi: 
2 роки. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Мохаммадханiомран 
Хоссейн Золфалi (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспорт-
них даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (про-

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «ЧеРНІгІв втОРЧОРМет»
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токол №29 вiд 28.04.2016р.) у зв’язку iз переобранням Наглядової ради. Не 
володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. 
Строк, протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Обрано на посаду Члена 
Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi (посадовою особою не надано 
згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загаль-
них зборiв акцiонерiв (протокол №29 вiд 28.04.2016р.) у зв’язку iз переоб-
ранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутно-
му капiталi складає 0,00%. Обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор. Рiшенням Наглядо-
вої ради (протокол №28/04/16 вiд 28.04.2016р.) Омран Хоссейн Золфалі об-
рано Головою Наглядової ради. Обрано на посаду Члена Наглядової ради 
Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадовою особою не надано згоди на 
розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол №29 вiд 28.04.2016р.) у зв’язку iз переобранням На-
глядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi 

складає 0,00%. Обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора. Обрано на 
посаду Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (поса-
довою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi 
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №29 вiд 28.04.2016р.) 
у зв’язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, 
частка в статутному капiталi складає 0,00%. Обрано строком на 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: перекладач. По-
садові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
мають. 

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

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

Директор (голова правління)         козлов А.О. ,  29.04.2016 р.

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента — ПублІЧНе АкЦІОНеРНе 

тОвАРиствО «укРвтОРЧОРМет». 2. Код за ЄДРПОУ емі-
тента — 00191483. 3. Місцезнаходження — 02160, м. Київ, вулиця Каунась-
ка, 27. 4. Міжміський код, телефон та факс — 0442053800, 0445594548.  
5. Електронна поштова адреса — kravchuk@ukrvtorchormet.com. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації — http://ukrvtorchormet.com/ 7. Вид особливої інфор-
мації — зміна складу посадових осіб емітента. 

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рiшення: 28.04.2016р. Черговими загальними зборами 

акцiонерiв вiд 28.04.2016р. (протокол №30) прийнято рiшення про припи-
нення повноважень та обрання посадових осiб Товариства. Припинено по-
вноваження Голови Наглядової ради Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Металiнвест ЛТД», код ЄДРПОУ 37396799, на пiдставi 
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №30 вiд 
28.04.2016р.), у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє 655697 
акцiями, що складає 98,0344% вiд статутного капiталу товариства 
(6556970 грн.) Строк, протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Припине-
но повноваження Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд 
Ахмад (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних да-
них), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№30 вiд 28.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не 
володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. 
Строк, протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Припинено повнова-
ження Члена Наглядової ради Мохаммадханiомран Хоссейн Золфалi (по-
садовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на 
пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №30 вiд 

28.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє 
125  акцiями, що складає 0.0187% вiд статутного капiталу товариства 
(1250  грн.). Строк, протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Обрано на 
посаду Члена Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi (посадовою осо-
бою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення 
чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №30 вiд 28.04.2016р.) у 
зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє 125 акцiями, що складає 
0.0187% вiд статутного капiталу товариства (1250 грн.). Обрано строком на 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ди-
ректор. Рiшенням Наглядової ради (протокол №28/04/16 вiд 28.04.2016р.) 
Омран Хоссейн Золфалі обрано Головою Наглядової ради. Обрано на по-
саду Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (поса-
довою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi 
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №30 вiд 
28.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє 
акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Обрано 
строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: перекладач. Обрано на посаду Члена Наглядової ради Мохаммад 
Ханi Омран Шервiн Алi (посадовою особою не надано згоди на розкриття 
паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол №30 вiд 28.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням На-
глядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi 
складає 0,00%. Обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора. Посадові 
особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не ма-
ють.

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

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

Голова правління (генеральний директор) Н.Г. Горєлова, 29.04.2016 р.

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 «ДеРАжНЯНське ПIДПРиєМствО 
ПО ПлеМIННIй сПРАвI у твАРиННиЦтвI»; 00711534; 
Хмельницька, Деражнянський, 32200, м. Деражня, вул. Миру, 205; (03856) 
21528.

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://vsatderazhnia.nethouse.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: С.П. Некрасова, 22782405.

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

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

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 459 459
Основні засоби (за залишковою вартістю) 178.8 178.8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 49.0 49.0
Сумарна дебіторська заборгованість 17.6 17.6

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 396.9 396.9
Статутний капітал 419 419
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -121.2 -121.2
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 196.9 196.9
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.) 1675920 1675920
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 459 459
Основні засоби (за залишковою вартістю) 178.8 178.8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 49.0 49.0
Сумарна дебіторська заборгованість 17.6 17.6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 419 419
Статутний капітал 637.8 637.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -121.2 -121.2
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 196.9 196.9
Чистий прибуток (збиток) 0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Будiвельно-монтажна фiрма «Азовстальбуд»; 01237193; 87505, Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Якова Гугеля, буд. 3; (0629) 22-13-30.

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: http://azovstalstroy.emitents.net.ua/ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Донаудитконсалт» у формi 
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 30998764.

5. Інформація про загальні збори 
Порядок денний було затверджено Протоколом №137 вiд «10» березня 

2015 року, рiшенням засiдання Наглядової ради пiдприємства, додаткових 
пропозицiй не надходило. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Звiт генерального дирек-
тора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Будiвельно-
монтажна фiрма «Азовстальбуд» за 2014 рiк, затвердження рiчного балансу 

за станом на 31.12.2014 року i рiчного звiту. 2. Затвердження звiту ревiзiйної 
комiсiї за 2014 рiк. 3. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товари-
ства на 2015 рiк. 4. Затвердження розподiлу прибутку та покриття збиткiв за 
пiдсумками роботи за 2014 рiк.

Рiшення поданi на голосування за порядком денним: По першому питан-
ню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт виконавчого органу — ге-
нерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2014 рiк; затвердити рiчний звiт за 2014 рiк з валютою балан-
су за станом на 31.12.2014 року в сумi 126595 тис. грн. (голосували «за»  — 
66380, або 100% голосiв, присутнiх на зборах, «проти» — немає, «утрима-
лись»- немає, недiйсних голосiв — немає). По другому питанню порядку 
денного УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, аудитор-
ський висновок незалежного аудитора «ДОНАУДIТКОНСАЛТ» за 2014 рiк 
(голосували «за» — 66380, або 100% голосiв, присутнiх на зборах, «про-
ти»  — немає, «утрималися»- немає, недiйсних голосiв — немає). По тре-
тьому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити основнi напрямки 
розвитку Товариства в 2015 роцi, кошторис доходiв та витрат Товариства на 
2015 рiк, доходи 92070 тис.грн., витрати 92070 тис. грн. Попередньо ухвали-
ти укладання виконавчим органом значних правочинiв, якщо вони будуть 

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 тО-
вАРиствО «РеНIйський М'ЯсОкОМбIНАт», 13922681, 
68800 Одеська область м. Ренi вул. Весела, буд. 56, (04840) 4-18-54.

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: reni-rmk.pat.ua

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

5. Інформація про загальні збори
26.03.2015. Кворум 84,2285%. Порядок денний:
1. Обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття 

рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.

2. Звiт виконавчого органу Товариства.
3. Звiт наглядової ради Товариства.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, 

звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
6. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за пiдсумками 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами 
фiнансового року.

7. Затвердження рiчного звiту Товариства.

8. Розподiл прибутку i збиткiв товариства.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 

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

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  4031  4091
Основні засоби (за залишковою вартістю)  832  967
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  3176  2845
Сумарна дебіторська заборгованість  --  26
Грошові кошти та їх еквіваленти  23  253
Власний капітал  4009  3956
Статутний капітал  35  35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  53  121
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  22  135
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2.66532560  6.08498870
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 2.66532560  6.08498870

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  19885  19885
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

Директор ____________  усамов Алман Алiйович

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ПеРеМОгА»; 00413239; 67832, Одеська об-
ласть, Овiдiопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19; 
(04851) 3-34-97.

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: 00413239.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БРІК», 33865551.

5. Інформація про загальні збори 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 24.04.2015 р. Порядок денний:
1. Затвердження регламенту зборiв та обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Правлiння про результати дiяльностi товариства за 2014 рiк.
3. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi товариства за 2014 рiк.
4. Розгляд та затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
5. Розгляд та затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 

2014 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку/про покриття збитку това-

риства за рахунок власного додаткового капiталу, строку та порядку випла-
ти дивiдендiв за 2014 рiк.

Всi питання по порядку денному розглянутi в повному обсязi. Рiшення 
затвердженi. Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 20810 18663
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12689 12947
Довгострокові фінансові інвестиції -- -- 
Запаси 4913 2181
Сумарна дебіторська заборгованість 2642 3035
Грошові кошти та їх еквіваленти 93 88
Власний капітал 7855 6792
Статутний капітал 6268 6268
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 523 -540
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення 12955 11871
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.04239520 -0.05284440
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0.04239520 -0.05284440

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 25073600 25073600
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

голова правлiння  курилов Олександр Яковлевич

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «буДIвельНО-МОНтАжНА ФIРМА «АЗОвстАльбуД»
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вчиняться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi у строк до 
30.04.2016 року, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, товарiв, послуг) не 
буде перевищувати вартостi активiв Товариства 126595 тис.грн. за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (голосували «за» 66380 , або 100 % 
голосiв, присутнiх на загальних зборах,»проти» — немає, «утрималися»- 
немає, недiйсних голосiв — немає). По четвертому питанню порядку денно-
го УХВАЛИЛИ: За пiдсумками роботи Товариства за 2014 рiк затвердити 
чистий прибуток у розмiрi 1410 тис. грн., направити чистий прибуток, що 
залишається в розпорядженнi Товариства на покриття збиткiв минулих 
рокiв, непокритий збиток на кiнець року — 7265 тис. грн. Нарахування 
дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2014 рiк не проводити (голосували 
«за» — 66380 , або 100 % голосiв, присутнiх на загальних зборах,»проти»  — 
немає, «утрималися»- немає, недiйсних голосiв немає).

Усi питання порядку денного загальних зборiв розглянутi, рiшення по них 
прийнятi та обов’язковi до виконання.

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  134574  126595

Основні засоби (за залишковою вартістю)  20571  24610
Довгострокові фінансові інвестиції  1  1
Запаси  95212  91980
Сумарна дебіторська заборгованість  15318  9658
Грошові кошти та їх еквіваленти  3159  10
Власний капітал  11685  12561
Статутний капітал  1868  1868
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -5906  -7265

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  83233  83624
Поточні зобов’язання і забезпечення  39656  30410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -13.76914020  16.60777390
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

-13.76914020  16.60777390

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  84900  84900
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

генеральний директор  сидоренко Олександр Дмитрович

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 «гIбРиДНий сОНЯшНик»; 13924728; 
Одеська, Бiлгород-Днiстровський, 67704, Салгани, Шабська, 1; (04849) 6 07 99.

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: hs@ucoz.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: 23865010 ТОВ «ТРАНСАУДИТ», 23865010.

5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори відбулися 17.04.2015 р. Пропозицiї до порядку 

денного не надходили. 1. Прийняття рiшення щодо порядку проведення за-
гальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв. Рiшення: Загальнi збори 
проводити вiдповiдно до питань порядку денного, голосувати бюлетенями, 
головою зборiв обрати Каштанова О.С. 2. Затвердження рiчного звiту това-
риства. Рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства. 3. Розподiл прибутку i 
збиткiв товариства. Рiшення: Прибуток не розподiляти, дивiденди не випла-
чувати. 4. Розгляд рiчного звiту виконавчого органу товариства за 2014 рiк i 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду. Рiшення: затвердити рiчний звiт 
виконавчого органу товариства за 2014 рiк, роботу виконавчого органу ви-
знати задовiльною. 5. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 рiк i 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду. Рiшення: Затвердити рiчний звiт 
наглядової ради товариства за 2014 рiк, роботу наглядової ради визнати 
задовiльною. 6. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 рiк i при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду. Рiшення: Затвердити рiчний звiт 
ревiзiйної комiсiї товариства товариства за 2014 рiк, роботу ревiзiйної комiсiї 
товариства визнати задовiльною. 7. Обрання директора товариства. 
Рiшення: Обрати директором товариства Полякова Андрiя Iвановича стро-
ком на 3 роки. 8. Обрання наглядової ради товариства, затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Обрати наглядову 
раду у складi Каштанов О.С., Дабiжа П.I., Прохода Ю.Л. 9. Обрання ревiзiйної 
комiсiї (ревiзора) товариства, затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв з ревiзiйною комiсiєю (ревiзором). Обрати ревiзiйну комiсiю у 
складi Платонова О.Ф., Малиновський С.В., Лящ М.М. 10. Попереднє схва-
лення правочинiв, схвалення правочинiв, надання повноважень на вчинення 
правочинiв. Рiшення: Схвалити правочини за 2014 рiк, попередньо схвалити 
значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством з дати прийняття дано-
го рiшення i до дати проведення чергових загальних зборiв товариства за 

2015 рiк, а саме, таких правочинiв, будь-якою стороною яких є товариство, як 
договори купiвлi-продажу, кредитнi договори (включаючи договори про 
вiдкриття кредитної лiнiї та договори щодо надання кредитiв будь-якого 
виду), договори акредитиву, договори про вiдкриття депозитного рахунку, до-
говори страхування, договори поставки, договори позики, договори оренди, 
договори найму, договори застави, договори iпотеки, договори поруки, iншi 
договори забезпечення, додатковi угоди до будь-яких правочинiв 
вищеперелiченого характеру незалежно вiд дати укладання таких правочинiв, 
граничною сукупною вартiстю не бiльше 200000000 (двохсот мiльйонiв) гри-
вень, для чого знiмати з облiку будь-яке майно (в т.ч. нерухоме майно, рухо-
ме майно, автотранспорт) i майновi права, ставити будь-яке зазначене май-
но i майновi прав на облiк, здiйснювати зняття з реєстрацiї, перереєстрацiю 
та реєстрацiю будь-якого майна i майнових прав, вносити змiни до будь-яких 
реєстрацiйних та дозвiльних документiв, одержувати будь-якi реєстрацiйнi 
та дозвiльнi документи та здiйснювати будь-якi дiї для виконання вищевказа-
ного. Повноваження на вчинення правочинiв надати директору товариства.

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 28272.2 26137.4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16115 19975
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6322 2984.6
Сумарна дебіторська заборгованість 6519.9 2248.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 4.2 33.4
Власний капітал 5243.5 8094.1
Статутний капітал 520 520
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8036.2 5185.6
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3045.4 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 19983.3 18043.3
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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУ-
ВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05786152; 3. Місцезнаходження: 65003, м. Одеса,  
вул. Чорноморського козацтва, буд. 72; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(0482)341022, (0482)341022; 5. Електронна поштова адреса: 05786152@
emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http://05786152.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗА-
ВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 26 квiтня 
2016  р. Припинено з 26.04.2016 р. повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї 
Пономаренко Олега Григоровича (паспорт АМ 460875, виданий Заводським 
РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 
27.08.2001 р.). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному 
складi вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
перебував на посадi з 23.04.2013 р. 

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО
«ОДеський ЗАвОД сIльськОгОсПОДАРськОгО МАшиНОбуДувАННЯ»
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Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗА-
ВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 26 квiтня 2016 р. 
Припинено з 26.04.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Грищова 
Максима Сергiйовича (паспорт АК 874346, виданий Жовтневим РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 29.02.2000 р.). Акцiями Товариства не 
володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз закiнченням 
термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа перебував на посадi з 23.04.2013 р.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗА-
ВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 26 квiтня 
2016 р. Припинено з 26.04.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
Чередко Костянтина Євгеновича (паспорт АЕ 019863, виданий 
Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 
25.12.1995 р.). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному 
складi вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
перебував на посадi з 23.04.2013 р.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗА-
ВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 26 квiтня 
2016  р. Обрано з 26.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Понома-
ренко Олега Григоровича (паспорт АМ 460875, виданий Заводським РВ 
Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 
27.08.2001  р.). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному 
складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього скла-
ду членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Строк на який обрано — 3 роки. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посаду: провiдний юрисконсульт.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗА-
ВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 26 квiтня 
2016  р. Обрано з 26.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Грищова 
Максима Сергiйовича (паспорт АК 874346, виданий Жовтневим РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 29.02.2000 р.). Акцiями Товариства 
не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припинен-
ням повноважень попереднього складу членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який об-
рано — 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: провiдний 
експерт.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗА-
ВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 26 квiтня 
2016  р. Обрано з 26.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Чередко 
Костянтина Євгеновича (паспорт АЕ 019863, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 25.12.1995 р.). Акцiями Товариства не 
володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням по-
вноважень попереднього складу членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано — 
3  роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: юрисконсульт.

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

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

голова правлiння  Потiшман Дмитро йосифович.

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 «IвАНО-ФРАНкIвськгОлОвПОстАЧ», 
04542749, 76495, Iвано-Франкiвськ, Автоливмашiвська, 2/а, 0342 787462, 
787432.

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.IFGP.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудит-сервiс IНК», 1365922.

5. Інформація про загальні збори: Чергові збори від 30.04.2015р. Кворум 
99,45. Опис: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання голови та секретаря зборiв. 
2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Про затвердження регламенту роботи 
зборiв. 4. Звiт Генерального директора про пiдсумки дiяльностi. Товариства 
за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального 
директора Товариства. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.  
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Затвердження висновку 
Ревiзiйної комiсiї та рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження по-
рядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк. 8. Про 
визначення основних напрямiв дiяльностi та стратегiї розвитку Товариства у 
2015 роцi. 9. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї. 10. Обрання ревiзiйної комісії.  
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть зчинятися това-
риством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, iз 
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Розгляд 
питань порядку денного: 1. Обрати Головою зборiв Пiдгайну Надiйку 
Йосипiвну, обрати секретарем зборiв Турчина Володимира Валерiйовича.  
2. Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: 1) голова комiсiї — Батiг Л.С. 
2) член комiсiї — Пазущан О.М. 3) член комiсiї — Пiдгiрний М.Ф. 3. Затверди-
ти наступний регламент роботи зборiв: для доповiдей — до 10 хв., обговорен-
ня по 2 хвилини (не бiльше 10 хвилин), вiдповiдь на запитання — по 1 хвилинi 
(не бiльше 10 хвилин). 4. Затвердити звiт Генерального директора про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства за 2014 рiк. Ро-
боту Генерального директора Товариства у 2014 р. визначається задовiльною. 
5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014р. Роботу Наглядової 
ради у 2014 визнати задовiльною. 6. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за 2014р. та рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. Роботу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства у 2014р. визнати задовiльною. 7. Збиток в сумi 919,0 тис. грн. 

покрити за рахунок майбутнiх перiодiв. 8. Основним напрямом дiяльностi То-
вариства у 2015 роцi визначити реалiзацiю будiвельних матерiалiв, та здача 
в оренду власного майна. 9. Вiдкликано (достроково припинено повноважен-
ня) з 30 квiтня 2015 року наступних посадових осiб органiв управлiння Това-
риства, а саме: — Вiдливаний Михайло Миколайович вiдкликати (достроково 
припинено повноваження) — Жигалюк Богдан Михайлович (достроково при-
пинено повноваження) — Данилюк Богдан Михайлович (достроково припи-
нено повноваження) 10. Склад ревiзiйної комiсiї обрано. 11. Попередньо 
схвалити укладення Товариством за рiшенням Наглядової ради строком на 
один рiки — до 30 квiтня 2016 року таких значних правочинiв: договорiв по-
ставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв по-
зики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв май-
нової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв 
факторингу, договорiв iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна Това-
риства), в тому числi додаткових договорiв/договорiв про замiну вищевказа-
них договорiв, на суму до 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) млн. гривень включно. 

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 37901 38183
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34447 34922
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1280 1105
Сумарна дебіторська заборгованість 107 193
Грошові кошти та їх еквіваленти 500 17
Власний капітал 36688 36687
Статутний капітал 382 382
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 36306 36305
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1213 1496
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.00063 0.64805
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.00063 0.64805

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1529212 1529212
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 товариство «Уна-
вське»; 00448746; Київська обл., Фастiвський район, 08500, м. Фастiв, 
Фомiчова,1-А; (044) 568-50-59.

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://00448746.infosite.com.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений ау-

дит фінансової звітності: ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ», 21613474.
5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори були проведені 24.04.2015 р.

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «уНАвське»
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Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Обрання 
Лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв; затвердження регламенту За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняте рiшення: Обрати Головою 
зборiв — Юшина Дениса Володимировича, секретарем зборiв — Бойко 
Дмитра Анатолiйовича. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова — 
Нiколаєв Сергiй Євгенович. Член — Лось Сергiй Михайлович, Член — Па-
пєта Олександр Iванович. Затвердити такий порядок проведення загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства: • 5-10 хвилин на оголошення доповiдачами 
питання, • 5 хвилин на питання до доповiдача та обговорення, • Одна голо-
суюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, 
винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства. • 
Порядок голосування на загальних зборах — голосування бюлетнями 
(вiдкрите). 2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту. Прийняте рiшення: Прийняти до уваги та затвердити звiт 
Правлiння Товариства по результатам фiнансово-господарської дiяльностi 
за 2014 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про пiдсумки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Прийняти до уваги та затвер-
дити звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
Товариства про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затверджен-
ня висновкiв за пiдсумками перевiрки. Прийняте рiшення: Прийняти до ува-
ги та затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про перевiрку фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Затвердити висновки 
Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства у 2014 роцi. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 
Прийняте рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2014 рiк у 
складi: — Балансу Товариства (ф-1) станом на 31.12.2014 р.; — Звiту про 
фiнансовi результати Товариства (ф.2) за 2014 рiк. 6. Розподiл прибутку i 
покриття збиткiв товариства за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2014 роцi. Прийняте рiшення:У зв’язку iз отриман-
ням за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi Това-
риства збиткiв, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 7. Затвер-
дження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. Прийняте 
рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк.  

8. Надання повноважень Головi правлiння Товариства на пiдписання угод, 
заяв, погоджень, звернень та тощо, пов’язаних з проведенням iнвентаризацiї 
земель Товариства, визначення їх меж та розпорядження ними. Прийняте 
рiшення: З метою належного оформленння прав користування земельними 
дiлянками, що належать Товариству, надати повноваження Головi правлiння 
на вчинення будь-яких дiй щодо вiдповiдного оформлення. Пропозицiй до 
порядку денного не надходило. Позачерговi збори в звiтному роцi не скли-
калися.

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результата-
ми звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось, про це зазначається

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось

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

звітний попередній
Усього активів 15818 15997
Основні засоби (за залишковою вартістю) 493 591
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 87 140
Сумарна дебіторська заборгованість 15055 67
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 54
Власний капітал 15581 15247
Статутний капітал 16109 16109
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (528) (862)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - 439
Поточні зобов’язання і забезпечення 237 311
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

- -

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

- -

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

- -

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АВТОТРАНСПОРТНИК 13066», 05475179, вул. Червоногвардiйсь-
ка, буд. 34, м. Київ, 02094, (067) 215-21-21.

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 річну 
інформацію: http://05475179.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма 
«СЕРВIС-АУДИТ», 32205930

5. Інформація про загальні збори
30.04.2015, чергові
Перелік питань, що розглядалися загальними зборами: 1. Обрання Лі-

чильної комісії, Голови та секретаря зборів. 2 Затвердження регламенту За-
гальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Генерального директора по 
результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів. 
5. Звіт Ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2014 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства (визначення 
порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 році та порядок ви-
плати дивідендів. 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства 
і затвердження його планів на 2015 рік. 9. Прийняття рішення про припинен-
ня повноважень членів Наглядової ради. 10. Прийняття рішення про обран-
ня членів Наглядової ради. 11. Про затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
таких договорів з членами Наглядової ради. 12. Прийняття рішення про 
припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 13. Прийняття рішення 
про обрання Ревізора Товариства. 14. Про затвердження умов цивільно-
правового договору, трудового контракту, що укладатиметься з ним, вста-
новлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання такого договору з Ревізором.

Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропо-
зиції до переліку питань порядку денного — Наглядова рада товариства. 

Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати наступний склад робочих органів Зборів:

Голова зборів — Маловічко О.В.
Секретар зборів — Филик А.І.
Обрати лічильну комісію у складі: Пономарьова З.Ю., Бондар І.П.
2. Затвердити наступний регламент Зборів:
- доповіді — до 30 хв. по кожному питанню порядку денного;
- виступи — до 5 хв.;
- відповіді на запитання — до 5 хв.;
- пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження;
- зауваження, особливі думки подаються присутніми у письмовому ви-

гляді секретарю Зборів;
- кожний акціонер (представник), що зареєструвався, має можливість 

голосувати «ЗА» прийняття поставленої на голосування пропозиції, «ПРО-
ТИ», «УТРИМАВСЯ» або не брати участі у голосуванні;

- акціонер (представник акціонера) має право покинути Збори до їх за-
кінчення, у такому його голоси вважаються такими, що не підтримують за-
значеної пропозиції.

3. Затвердти звіт Генерального директора по результатам фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Роботу Генерального ди-
ректора визнати задовільною.

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Визнати ро-
боту Наглядової ради Товариства задовільною.

5. Рішення НЕ ПРИЙНЯТЕ.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.
7. У зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2014 році, прибуток за 

2014 рік направити на покриття збитків. Дивіденди не нараховувати та не 
сплачувати.

8. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства і його плани на 
2015 рік.

9. Припинити повноваження членів Наглядової ради (Ягічева С.О., Лу-
говського Є.В., Ясницького Г.В.) у зв'язку зі спливом терміну повноважень.

10. Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі:
1. Ясницький Георгій Валерійович 
2. Луговський Євген Валерійович 
3. Ягічев Сергій Олексійович 
11. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 

з членами Наглядової ради, встановити, що виконання посадових обов'язків 
членами Наглядової ради буде здійснюватись на безоплатній основі. Упо-
вноважити Генерального директора на підписання договорів з членами На-
глядової ради.

12. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.
13. Обрати Ревізором Товариства Соколова Миколу Миколайовича.
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14. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься 
з Ревізором, встановити, що виконання посадових обов'язків Ревізором 
буде здійснюватись на безоплатній основі. Уповноважити Генерального ди-
ректора на підписання договору з Ревізором.

Пропозиції щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не 
надходили.

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 3370 3393
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0

Сумарна дебіторська заборгованість 120 143
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 3370 3393
Статутний капітал 9776 9776
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6406 -6383
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 0 0
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 власних випусків протягом періоду

- -

Річна інформація емітента за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ»; код за ЄДРПОУ 20050951; 
01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24; тел. (044) 482-05-82.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю Аудиторська фірма «Кадастр-Аудит», код за ЄДРПОУ 31862920. 

5. Інформація про загальні збори
Вид Загальних зборів — чергові. Дата проведення: 27.04.2015 р. Кво-

рум зборів: 99,7540 % до загальної кількості голосів. 
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Прийняття 

рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв АТ КБ 
«ТК КРЕДИТ» (про обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв, затвердження регламенту роботи Загальних зборiв 
акцiонерiв). Рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв. 2. Роз-
гляд звiту Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за 2014 рiк та затвер-
дження звiту щодо виконання основних напрямiв дiяльностi АТ КБ «ТК 
КРЕДИТ» у 2014 роцi. Затвердження основних напрямiв дiяльностi АТ КБ 
«ТК КРЕДИТ» на 2015 рiк. Звiт затверджено, рiшення прийнято 100 % 
кiлькостi голосiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Правлiння та затвердження 
результатiв дiяльностi (рiчного звiту) АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за 2014 рiк. Звiт 
затверджено, рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв. 4. За-
твердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ТК КРЕДИТ» про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Звiт затверджено, рiшення 
прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв. 5. Затвердження звiту та 
висновкiв зовнiшнього аудитора щодо фiнансової звiтностi АТ КБ «ТК 
КРЕДИТ» за 2014 рiк, а також заходiв за результатами розгляду висновкiв 
аудитора. Рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв. 6. За-
твердження розподiлу прибутку i збиткiв за 2014 рiк. Розподiл прибутку 
затверджено, рiшення прийнято 96.1305 % кiлькостi голосiв акцiонерiв.  
7. Затвердження нової редакцiї статуту АТ КБ «ТК КРЕДИТ». Статут за-
тверджено, рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв. 8. За-
твердження нової редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 
«ТК КРЕДИТ». Положення затверджено, рiшення прийнято 100 % 
кiлькостi голосiв акцiонерiв. 9. Затвердження нової редакцiї Положення 
про Спостережну раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «ТК КРЕДИТ». Положення затверджено, 
рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв. 10. Затвердження 

нової редакцiї Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «ТК КРЕДИТ». Положення за-
тверджено, рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв. 11. При-
пинення повноважень Ревiзiйної комiсiї АТ КБ «ТК КРЕДИТ». Втрата 
чинностi Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «ТК КРЕДИТ». Рiшення прийня-
то 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв. 12. Припинення повноважень Голо-
ви та членiв Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ». Рiшення прийнято 
100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв. 13. Визначення кiлькiсного складу 
Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ». Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами та Головою Спосте-
режної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» та встановлення розмiру їх винагороди. 
Обрання особи, яка уповноважується на укладення цивiльно-правових 
договорiв з Головою та членами Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» 
вiд iменi Банку. Рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв. 
14.  Затвердження складу Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ». Шля-
хом кумулятивного голосування акцiонерами обрано Голову та членiв 
Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ».

Черговi Загальнi збори акцiонерiв вважаються такими, що вiдбулися.
6. Інформація про дивіденди
Загальними зборами акцiонерiв АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за результатами 

дiяльностi Банку у звiтному перiодi та за результатами перiоду, що пере-
дував звiтному, рiшення про виплату дивiдендiв не приймались. Нараху-
вання та виплата дивiдендiв не здiйснювались.

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

Найменування показника Період
звітний* попередній

Усього активів 1 788 847 1 855 293
Грошові кошти та їх еквіваленти 885 226 1 037 626
Кредити та заборгованість клієнтів 699 694 711 297
Усього зобов’язань 1 716 369 1 676 367
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 1 711 139 1 669 397
Усього власного капіталу та частка меншості 72 478 178 926
Статутний капітал 151 829 151 829
Чистий прибуток/(збиток) (108 781) 118
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

- 0.02

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

- 0.02

* Зовнішній аудит фінансової звітності АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за звітний 
період не проводився.

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
кОМеРЦIйНий бАНк «тк кРеДит»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (Код за ЄДРПОУ 35591059); 
Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5; тел. (044)585-70-91.

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 річ-
ну інформацію: www.globusbank.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудит фінансової звітності: ТОВ «БДО» (Код за ЄДРПОУ 20197074).
5. Інформація про загальні збори 
У звітному періоду емітентом проведено одні чергові та двоє позачер-

гових зборів акціонерів.
Чергові збори акціонерів — 17.04.2015 р. Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря зборів акціонерів Банку.
2. Звіт Наглядової ради Банку про роботу за 2014 рік.
3. Звіт Правління Банку про результати діяльності за 2014 рік та визна-

чення основних напрямків діяльності Банку на 2015 рік.
4. Звіти з висновками Ревізійної комісії Банку за 2014 рік та незалежно-

го аудитора за результатами діяльності Банку за 2014 рік.
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5. Розгляд висновку (звіту) незалежного аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ 
УКРАЇНА» щодо фінансової звітності за 2014 рік та затвердження річної 
фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку 
за підсумками роботи у 2014 році.

7. Про розподіл прибутків ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за минулі роки.
8. Про зміну складу Ревізійної комісії Банку.
9. Про зміну складу Наглядової ради Банку.
10. Вирішення питань поточної діяльності Банку.
Пропозиції до переліку питань до порядку денного подавали члени На-

глядової ради та Правління.
Всі питання порядку денного були прийняті одноголосно.
Позачергові збори акціонерів — 03.07.2015 р. Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря зборів акціонерів Банку.
2. Внесення змін до Статуту ПАТ «КБ «ГЛОБУС» шляхом викладення 

Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог 
чинного законодавства України.

3. Про зміну складу Наглядової ради Банку.
4. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду та По-

ложення про Правління.
Пропозиції до переліку питань до порядку денного подавали члени На-

глядової ради та Правління.
Всі питання порядку денного були прийняті одноголосно.
Позачергові збори акціонерів — 20.08.2015 р. Порядок денний:
1. Збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом приватного 

розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вар-
тості за рахунок додаткових внесків.

2. Приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учас-
никами розміщення), яке оформлюється додатком до даного Рішення Ак-
ціонера.

3. Визначення Загальних Зборів акціонерів Банку (відповідно до статті 
49 Закону України«Про акціонерні товариства» рішення оформлюється у 
вигляді Рішенням Акціонера)уповноваженим органом Банку щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками 
та акцій повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власника-

ми у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатверджен-

ня у встановлені законодавством строки результатів укладання договорів 
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом 
Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рі-
шення про відмову від розміщення акцій.

4. Визначення уповноваженої особи Банку, якій надаються повнова-
ження щодо проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Пропозиції до переліку питань до порядку денного подавали члени На-
глядової ради та Правління.

Всі питання порядку денного були прийняті одноголосно.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1 355 777 1 354 035
Грошові кошти та їх еквіваленти 230 645 117 809
Кошти в інших банках 34 175 80 605
Кредити та заборгованість клієнтів 824 967 720 411
Усього зобов’язань 1 120 826 1 119 389
Кошти банків 181 170 157 692
Кошти клієнтів 714 536 715 908
Усього власного капіталу та частка меншості 234 951 234 646
Статутний капітал 160 000 160 000
Чистий прибуток/(збиток) 305 7 723
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

1,91 48,27

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

1,91 48,27

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 «ПIРЕУС БАНК МКБ», 20034231, м. Київ, 04070, вул. Iллiнська, 8 
(044)4958888.

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 річну 
інформацію: www.piraeusbank.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Рада ЛТД», код за 
ЄДРПОУ 20071290. 

5. Інформація про загальні збори 
Протягом 2015 року Загальні збори акціонерів проводились 5 (п’ять) разів:

вид загальних зборів* чергові позачергові
X

Дата проведення 22.04.2015
кворум зборів** 99.99
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загльних зборах:
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 
2014 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 
2014 рiк. 
6. Затвердження звiту зовнiшнього аудитора за 2014 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Банку за 2014 рiк; 
8. Розподiл прибутку i збиткiв Банку з урахуванням вимог, передбачених 
законом. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї не подавались. 
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затверджено склад лiчильної комiсiї. 
2. Затверджено регламент зборiв.

3. Затверджено звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Затверджено звiт Правлiння за 2014 рiк.
5. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
6. Затверджено звiт зовнiшнього аудитора ТОВ «Аудиторська фiрма «Рада 
лтд» за 2014 рiк.
7. Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» за 
2014 рiк складену вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. 
8. Затверджено фiнансовий результат Банку за 2014 рiк та визначено по-
рядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв.
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися.
вид загальних зборів* чергові позачергові

X
Дата проведення 09.07.2015
кворум зборів** 99.99
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту Загальних Зборiв Акцiонерiв.
3. Затвердження Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПIРЕУС БАНК МКБ» в новiй редакцiї.
4. Затвердження Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» в новiй редакцiї.
5. Затвердження Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» в новiй редакцiї.
6. Припинення повноважень Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ».
7. Обрання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПIРЕУС БАНК МКБ».
8. Обрання Голови Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ».
9. Затвердження умов контрактiв що укладатимуться з Членами та Голо-
вою Наглядової Ради обрання особи яка уповноважується на пiдписання 
контрактiв з Членами та Головою Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї не подавались. 

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «ПIРеус бАНк Мкб»
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Проведення позачергових зборiв вiдбулось на пiдставi рiшення Наглядової 
ради.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Затверджено склад лiчильної комiсiї. 
2. Затверджено регламент зборiв.
3. Затверджено Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПIРЕУС БАНК МКБ» в новiй редакцiї.
4. Затверджено Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» в новiй редакцiї.
5. Затверджено Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» в новiй редакцiї.
6. Припинено повноважень Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» в складi: Я. Кирiакопулос; Я. 
Сгуровассiлакiс; К. Пасхалiс; I. Мiлiс; С. Сiрмакезiс.
7. Обрано Наглядову Раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПIРЕУС БАНК МКБ» в складi: Яннiс Кирiакопулос; Константiнос Пасхалiс; 
Iлiас Мiлiс; Агкоп Мардiкян; Георгiос Георгундзос.
8. Яннiс Кирiакопулос обрано Головою Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ».
9. Затверджено умови контрактiв що укладатимуться з Членами та Голо-
вою Наглядової Ради обрано особу яка уповноважується на пiдписання 
контрактiв з Членами та Головою Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися.
вид загальних зборів* чергові позачергові

X
Дата проведення 12.11.2015
кворум зборів** 99.99
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом 
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 
рахунок додаткових внескiв.
4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй Банку та визначення 
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення.
5. Визначення органу Банку та осiб, уповноважених приймати рiшення та 
здiйснювати всi необхiднi передбаченi законодавством дiї щодо приватного 
розмiщення акцiй Банку.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї не подавались. 
Проведення позачергових зборiв вiдбулось на пiдставi рiшення Наглядової 
ради.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Затверджено склад лiчильної комiсiї. 
2. Затверджено регламент зборiв.
3. Здiйснити збiльшення розмiру статутного капiталу Банку шляхом при-
ватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за ра-
хунок додаткових внескiв у розмiрi 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень 
00 коп. за спрощеною процедурою збiльшення статутного капiталу у 
вiдповiдностi до Закону України «Про заходи, спрямованi на сприяння 
капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв» вiд 28.12.2014р. No.78-VIII.
4. Здiйснити приватне розмiщення 50 000 000 (п’ятдесяти мiльйонiв) штук 
простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування, номiнальною 
вартiстю 10,00 (десять грн. 00 копiйок) за одну акцiю на суму 500 000 000 
(п’ятсот мiльйонiв) гривень 00 коп. шляхом їх пропозицiї особам, що є 
акцiонерами Банку на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного 
капiталу Банку шляхом приватного розмiщення (тобто 12.11.2015). Затвер-
дити вищенаведене Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ».
5. Уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо 
затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками, 
результатiв розмiщення акцiй та звiту про результати розмiщення акцiй, 
щодо прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй визначити 
Загальнi збори акцiонерiв.
Уповноваженою особою Банку, якiй надаються повноваження здiйснювати 
персональне повiдомлення всiх акцiонерiв про прийнятi Загальними збо-
рами акцiонерiв рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу та 
розмiщення акцiй, здiйснювати повiдомлення акцiонерiв про використання 
переважного права на придбання акцiй, здiйснювати дiї щодо розмiщення 
акцiй визначити пана Наумова Сергiя Володимировича –Голову Правлiння 
Банку.
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися.
вид загальних зборів* чергові позачергові

X
Дата проведення 16.11.2015
кворум зборів** 99.99

Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Банку.
4. Обрання Ревiзiйної комiсiї Банку.
5. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Банку.
6. Щодо бухгалтерського облiку власного капiталу за Мiжнародними стан-
дартами фiнансової звiтностi.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї не подавались. 
Проведення позачергових зборiв вiдбулось на пiдставi рiшення Наглядової 
ради.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.Затверджено склад лiчильної комiсiї. 
2.Затверджено регламент зборiв.
3. Припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї Банку в складi: Георгiос Ман-
такас; Стамполiтi Архонтула; Алкiвiадiс Александру.
4. Обрано Ревiзiйну комiсiю в складi: Александру Алкiвiадiс; Євангелос 
Арванiтiс; Яннiс Псiхунтакiс.
5. Александру Алкiвiадiса обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Банку.
6. Затвердили перенесення в фiнансовiй звiтностi, складенiй вiдповiдно до 
вимог МСФЗ, суми в розмiрi 9 123 тис. грн. зi статтi «Акцiонерний капiтал» 
на статтю «Накопичений дефiцит». 
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися.
вид загальних зборів* чергові позачергові

X
Дата проведення 01.12.2015
кворум зборів** 99.99
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй.
4. Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй.
5. Затвердження Звiту про результати приватного розмiщення акцiй.
6. Затвердження Статуту Публiчного акцiонерного товариства «ПIРЕУС 
БАНК МКБ» в новiй редакцiї.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї не подавались. 
Проведення позачергових зборiв вiдбулось на пiдставi рiшення Наглядової 
ради.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.Затверджено склад лiчильної комiсiї. 
2.Затверджено регламент зборiв.
3. Затверджено результати укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй. 
4. Затверджено результати приватного розмiщення акцiй. 
5. Затверджено Звiт про результати приватного розмiщення акцiй.
6. Затверджено Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПIРЕУС БАНК МКБ» в новiй редакцiї.
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3172588 3120400
Грошові кошти та їх еквіваленти 1180769 1345672
Кошти в інших банках 34025 66337
Кредити та заборгованість клієнтів 1027709 1372987
Усього зобов’язань 2663824 2606726
Кошти банків 1204665 1054484
Кошти клієнтів 1354571 1215337
Усього власного капіталу та частка меншості 508764 513674
Статутний капітал 2531347 1636915
Чистий прибуток/(збиток) -519655 -233500
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-2.38 -2.32

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

-2.38 -2.32
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Річна інформація емітента цінних паперів
ПАт «сумське НвО» за 2015 рік

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання»; 05747991; 
40004, м. Суми, вул. Горького, 58; (0542) 78-68-20.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ», 01204513.

5. Інформація про загальні збори 
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО 

iм.М.В.Фрунзе» (далi — Товариство) були призначенi на 17.03.2015 р. 
(далi — Збори) на вимогу компанiї «ПРОСЦЕНО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» 
згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №31/01-2015 
вiд 31.01.2015 р.). Особи (акцiонери), що подавали пропозицiї до перелiку 
питань до порядку денного: — акцiонер Терещук О.О. Згiдно з Протоко-
лом № 3 вiд 17.03.2015 р. засiдання Реєстрацiйної комiсiї на момент 
закiнчення реєстрацiї зафiксовано реєстрацiю акцiонерiв для участi у 
Зборах, якi сукупно є власниками 13,9272% голосуючих акцiй Товари-
ства. У зв’язку з тим, що Реєстрацiйною комiсiєю не зафiксовано наявнiсть 
кворуму Зборiв 17.03.2015 року, питання порядку денного не розглядали-
ся i рiшення з питань порядку денного не приймалися.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО  
iм. М.В. Фрунзе» (далi — Товариство) були призначенi на 24.07.2015 р. 
(далi — Збори) згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол 
№ 11/06-2015/1 вiд 11.06. 2015 р.). Згiдно з Протоколом № 2 вiд 
22.06.2015р. засiдання Реєстрацiйної комiсiї на момент закiнчення реєстрацiї 
для участi у Зборах зареєстровано акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi 
сукупно є власниками 98,8693% голосуючих акцiй Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1.Прийняття рiшення про обрання скла-
ду та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень. 2.Прийняття 
рiшення про змiну найменування Товариства. 3.Внесення змiн до Стату-
ту Товариства. 4.Внесення змiн до Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв Товариства. 5.Внесення змiн до Положення про Наглядову 
раду Товариства. 6.Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю 
Товариства.

За результатами розгляду питань порядку денного Зборами прийнятi 
наступнi рiшення: Питання №1: 1.1. Передати депозитарнiй установi — 
Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧ-
НИЙ РЕЄСТР» (iдентифiкацiйний код 21656006) — повноваження 
лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське 
НВО iм. М.В. Фрунзе» (далi — Товариство), що скликанi на 24.07.2015 
(далi — Збори), та обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi 
наступних представникiв депозитарної установи — Товариства з обме-
женою вiдповiдальнiстю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»: — 
Уманська Олена Петрiвна — Голова лiчильної комiсiї; — Новоторов 
Олександр Леонiдович — член лiчильної комiсiї; — Лагодюк Євгенiй Сте-
панович — член лiчильної комiсiї; — Овденко Галина Володимирiвна — 
член лiчильної комiсiї; — Куликова Людмила Олексiївна — член лiчильної 
комiсiї. 1.2. Затвердити умови договору про передачу Товариству з об-
меженою вiдповiдальнiстю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» 
(iдентифiкацiйний код 21656006) повноважень лiчильної комiсiї Зборiв 
Товариства. 1.3. Доручити Генеральному директору Товариства пiдписати 
договiр про передачу Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРА-
ЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (iдентифiкацiйний код 21656006) 
повноважень лiчильної комiсiї Зборiв Товариства. 1.4. Припинити повно-
важення обраної лiчильної комiсiї Зборiв Товариства з моменту завер-
шення Зборiв Товариства. Питання №2: 2.1. Прийняти рiшення про змiну 
найменування Публiчного акцiонерного товариства «Сумське 
машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М. В. Фрунзе». 2.2. За-
твердити нове найменування у такiй редакцiї: 2.2.1. Повне найменування 
Товариства українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство «Сум-
ське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання». Скорочене найме-
нування Товариства українською мовою: ПАТ «Сумське НВО». 2.2.2. По-
вне найменування Товариства росiйською мовою: Публичное 
акционерное общество «Сумское машиностроительное научно-
производственное объединение». Скорочене найменування Товариства 
росiйською мовою: ПАО «Сумское НПО». 2.2.3. Повне найменування То-
вариства англiйською мовою: «Sumy Machine-Building Science and 
Production Association» Public Joint — Stock Company. Скорочене найме-

нування Товариства англiйською мовою: «Sumy NPO» PJSC. Питання 
№3: Внести змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Сум-
ське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», ви-
клавши його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту 
Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-
виробниче об’єднання». Визначити Голову Загальних зборiв Танчика 
Олександра Михайловича особою, якiй наданi повноваження пiдписати 
нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Сумське 
машинобудiвне науково-виробниче об’єднання» вiд iменi Товариства. 
Питання №4: Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-
виробниче об’єднання iм. М. В. Фрунзе», виклавши його в новiй редакцiї. 
Затвердити нову редакцiю Положення про Загальнi збори акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-
виробниче об’єднання». Визначити Голову Загальних зборiв Танчика 
Олександра Михайловича особою, якiй наданi повноваження пiдписати 
нову редакцiю Положення про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-виробниче 
об’єднання» вiд iменi Товариства. Питання №5: Внести змiни до Поло-
ження про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Сум-
ське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрунзе», 
виклавши його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положення 
про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Сумське 
машинобудiвне науково-виробниче об’єднання». Визначити Голову За-
гальних зборiв Танчика Олександра Михайловича особою, якiй наданi 
повноваження пiдписати нову редакцiю Положення про Наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-
виробниче об’єднання» вiд iменi Товариства. Питання №6:Внести змiни 
до Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства 
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання iм. М.В. Фрун-
зе», виклавши його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Положен-
ня про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Сумське 
машинобудiвне науково-виробниче об’єднання». Визначити Голову За-
гальних зборiв Танчика Олександра Михайловича особою, якiй наданi 
повноваження пiдписати нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю 
Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне науково-
виробниче об’єднання» вiд iменi Товариства.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з кон-
солідованою звітністю Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2015 рік
за МСФЗ

2014 рік
за МСФЗ

Усього активів 5 789 894 5 014 252
Основні засоби (за залишковою вартістю) 404 528 426 506
Довгострокові фінансові інвестиції 351 519 325 816
Запаси 1 189 863 1 331 734
Сумарна дебіторська заборгованість 3 604 304 2 699 963
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 938 31 199
Власний капітал (2 031 907) (317 577)
Статутний капітал 710 850 710 850
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3 046 428) (1 317 843)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 224 969 306 744
Поточні зобов’язання і забезпечення 7 596 832 5 025 085
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(24,70)  (19,64)

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

(24,70)  (19,64)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 71 085 000 71 085 000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

генеральний директор  Цимбал О.Ю.

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «суМське МАшиНОбуДIвНе НАукОвО-
виРОбНиЧе Об’єДНАННЯ»
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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 акцiонерне товариство 
«Металургмаш», 05410719, вул.Собiнова, 1, м.Днiпропетровськ, Дніпро-
петровська, 49083, /056/ 732-28-69.

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://metmash.com.ua

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

5. Інформація про загальні збори
24.04.2015, чергові
ПРОТОКОЛ № 44
Чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГМАШ»
м. Дніпропетровськ 24 квітня 2015 року
Чергові Загальні збори акціонерів (далі — «Збори») ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГМАШ» проведені 24 квітня 2015 
року за адресою: 49083, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропе-
тровськ, вул. Собінова, 1, в приміщенні їдальні, з 15:45 год. до 17:15 год.

Повідомлення про проведення Зборів із зазначенням часу і місця про-
ведення Зборів та порядку денного було опубліковано у газеті «Відомос-
ті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
16.03.2015р. №50(2054), акціонери були письмово повідомлені не пізні-
ше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів персонально на адресу їх 
місцезнаходження (місця проживання) засобами поштового зв'язку згід-
но переліку акціонерів станом на 23.03.2015 р. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 
21.04.2015 р. Доповнення та зміни до порядку денного Загальних зборів 
не вносились.

Чергові Загальні збори акціонерів відкрив Директор Публічного акціо-
нерного товариства «Металургмаш» Речицький Олександр Юхимович, 
який доповів про те, що для реєстрації акціонерів та їх представників, які 
прибули для участі в чергових Загальних зборах Публічного акціонерно-
го товариства «Металургмаш» (далі Товариства), визначення наявності 
чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Зборів правомочними, 
була створена реєстраційна комісія з числа працівників Товариства на 
підставі рішення Наглядової ради від 13.02.2015 р. № 1302/1.

Для перевірки повноважень акціонерів та уповноважених представ-
ників акціонерів, що прибули для участі у Зборах, Наглядовою Товари-
ства була створена Реєстраційна комісія у наступному складі:

1. Голова Реєстраційної комісії — Федорова Наталія Михайлівна;
2. Секретар Реєстраційної комісії — Захарова Юлія Вадимівна;
3. Член Реєстраційної комісії — Натарова Олена Іванівна.
Згідно зведеного облікового реєстру акціонерів власників іменних цін-

них паперів Товариства станом на 24 годину 21.04.2015 р. чисельність 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Металургмаш» стано-
вить: 4483 (Чотири тисячі чотириста вісімдесят три) фізичні особи та 
1 (одна) юридична особа. Статутний капітал Публічного акціонерного то-
вариства «Металургмаш» складає 5 249 039,25 грн. (п'ять мільйонів двіс-
ті сорок дев'ять тисяч тридцять дев'ять гривень 25 копійок), статутний 
капітал розподілено на 999 817 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч ві-
сімсот сімнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 
5,25 грн. (п'ять гривень 25 копійок) кожна.

Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів та їх 
представників, які прибули для участі у Зборах із зазначенням кількості 
голосів кожного акціонера. Реєстраційна комісія перевірила та підтвер-
дила повноваження кожного учасника Зборів.

За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 15:45 годину 
для участі у Зборах зареєструвалося 14 (чотирнадцять) акціонерів та їх 
представників, яким разом належать у сукупності 975 538 (Дев'ятсот сім-
десят п'ять тисяч п'ятсот тридцять вісім) голосів, що становить 97,57% 
(Дев'яносто сім цілих п'ятдесят сім сотих процентів) загальної кількості 
голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх 
питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Загальна кількість голосів, виходячи з положення «одна акція — один 
голос», складає 975 538 (Дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот тридцять 
вісім) голосів.

Письмові скарги та заяви щодо процедури реєстрації не надходили.
Виходячи з того, що результати реєстрації акціонерів та їх представ-

ників, що прибули для участі у Зборах Товариства, відповідають вимогам 
ст. ст. 40, 41 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна 
комісія визнає, що кворум, необхідний для проведення Зборів, зібрано і 

констатує правомочність чергових Загальних зборів акціонерів Публічно-
го акціонерного товариства «Металургмаш» від 24.04.2015 р.

(Протокол № 1 засідання реєстраційної комісії від 24.04.2015 року про 
результати реєстрації акціонерів (їх представників) чергових Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Металургмаш» додається до матеріалів Зборів).

Оскільки чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Металургмаш» є правомочними, директор Товариства Ре-
чицький Олександр Юхимович оголосив питання порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. Визначення порядку голосування на загальних зборах;
1.2. Обрання лічильної комісії;
1.3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Директора ПАТ «Металургмаш» про результати 

фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора ПАТ «Металургмаш».

3. Розгляд звіту про діяльність Наглядової Ради ПАТ «Металургмаш» 
за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої Ради ПАТ «Металургмаш».

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансової звітності 
ПАТ «Металургмаш» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Металургмаш».

5. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Металургмаш», розпо-
діл прибутку і збитків ПАТ «Металургмаш» за 2014 р.

6. Про надання згоди на укладання Директором ПАТ «Металургмаш» 
з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) договорів поруки або 
договорів про внесення змін до договорів поруки та додаткових угод до 
них з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «Арда-
Трейдинг» (ЄДРПОУ 37029549) перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

7. Про відкликання / обрання Директора Товариства.
8. Про відкликання / обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Про відкликання / обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Директор Товариства Речицький Олександр Юхимович перейшов до 

розгляду питань порядку денного.
З першого питання порядку денного:
«Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. Визначення порядку голосування на загальних зборах;
1.2. Обрання лічильної комісії;
1.3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів».
Слухали:
1.1. Речицького Олександра Юхимовича, який запропонував визна-

чити наступний порядок голосування на загальних зборах: Голосування 
на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція — один голос 
з використанням бюлетенів. Рішення Загальних зборів з питань порядку 
денного приймаються простою більшістю голосів, які зареєструвалися 
для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з питань по-
рядку денного акцій.

1.2. Речицького Олександра Юхимовича, який запропонував для ор-
ганізації процедури голосування на Зборах, здійснення підрахунку голо-
сів за результатами голосування, оформлення результатів голосування, 
а також для вирішення інших питань, пов'язаних з проведенням голосу-
вання на Зборах, обрати Лічильну комісію з числа акціонерів ПАТ «Мета-
лургмаш» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Юр'єва Людмила Миколаївна;
Секретар Лічильної комісії — Натарова Олена Іванівна;
Член Лічильної комісії — Захарова Юлія Вадимівна.
1.3. Речицького Олександра Юхимовича, який запропонував для за-

безпечення керівництва та організації роботи Зборів Товариства, а також 
для наступного оформлення протоколу чергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства обрати Головуючого та Секретаря чергових Загальних 
зборів акціонерів, а саме:

Головуючим Зборів Товариства — Гусака Олександра Михайловича
Секретарем Зборів Товариства — Яленко Віру Володимирівну.
Зауважень та пропозицій від акціонерів (їх представників) не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування. Голосування проведено з ви-

користанням бюлетеня для голосування № 1.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Визначити порядок голосування на загальних зборах:
одна акція — надає акціонеру один голос для вирішення кожного з 

питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства (крім 
проведення кумулятивного голосування). Голосування на загальних збо-
рах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів 
для голосування. Акціонер має право обрати тільки один варіант голо-
сування («За», «Проти» чи «Утримався»), обраний варіант необхідно по-
мітити знаком «+». Бюлетень має бути підписаний акціонером (представ-
ником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається 
недійсним.

ПублІЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «МетАлуРгМАш»
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1.2. Обрати Лічильну комісію з числа акціонерів ПАТ «Металургмаш» 
у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Юр'єва Людмила Миколаївна
Секретар Лічильної комісії — Натарова Олена Іванівна
Член Лічильної комісії — Захарова Юлія Вадимівна.
1.3. Обрати Головуючого та Секретаря чергових Загальних зборів ак-

ціонерів, а саме:
Головуючим Зборів Товариства — Гусака Олександра Михайловича
Секретарем Зборів Товариства — Яленко Віру Володимирівну
Результати голосування з даної пропозиції (Протокол № 2 засідання 

реєстраційної комісії з питання прийняття рішень з питань проведення 
порядку денного загальних зборів.).

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 975538 
100 %

Голосувало «За» 975538 100 %; Голосувало «Проти» 0 0 %; Утрима-
лось 0 0 %; Не брало участі в голосуванні 0 0 %.

Для прийняття рішення необхідно: Проста більшість голосів (50 % + 1).
Рішення прийняте.
Речицький Олександр Юхимович запропонував Лічильній комісії при-

ступити до роботи, а Головуючому та Секретарю Загальних зборів при-
ступити до ведення зборів.

З другого порядку денного:
«Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Директора Товариства».

Слухали:
Речицького Олександра Юхимовича із звітом Директора ПАТ «Мета-

лургмаш» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 р., 
який оголосив висновок по результатам фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ «Металургмаш» за 2014 р.

Заслуханий звіт запропоновано затвердити та визнати задовільною 
роботу Директора за звітний період.

Пропозицію винесено на голосування. Голосування проведено з ви-
користанням бюлетеня для голосування № 2.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів (їх 
представників) не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2014 р.
2. Роботу Директора Товариства у 2014 р. визнати задовільною.
Результати голосування з даної пропозиції (Протокол № 1 засідання 

лічильної комісії з питання звіту Директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Директора Товариства).

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 975538 
100 %.

Голосувало «За» 975538 100 %; Голосувало «Проти» 0 0 %; Утрима-
лось 0 0 %; Не брало участі в голосуванні 0 0 %.

Для прийняття рішення необхідно: Проста більшість голосів (50 % + 1).
Рішення прийняте.
З третього питання порядку денного:
«Звіт про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товари-
ства».

Слухали:
Голову Наглядової Ради ПАТ «Металургмаш» Мирошкіну Нонну Воло-

димирівну із звітом про діяльність Наглядової ради за 2014 р.
Запропоновано затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради Това-

риства за 2014 р. та визнати задовільною роботу Наглядової Ради за 
звітний період.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів (їх 
представників) не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування. Голосування проведено з ви-
користанням бюлетеня для голосування № 3.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради Товариства за 

2014 р.
2. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2014 р. визнати задовільною.
Результати голосування з даної пропозиції (Протокол № 2 засідання 

лічильної комісії з питання звіту про діяльність Наглядової Ради Товари-
ства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової Ради Товариства).

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 975538 
100 %.

Голосувало «За» 975538 100 %; Голосувало «Проти» 0 0 %; Утрима-
лось 0 0 %; Не брало участі в голосуванні 0 0 %.

Для прийняття рішення необхідно: Проста більшість голосів (50 % + 1).
Рішення прийняте.

З четвертого питання порядку денного:
«Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансової звітності Товариства 

за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії Товариства».

Слухали:
Голову Ревізійної комісії Товариства Бабіченко Олександра Олегови-

ча із звітом про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 
2014 р.

Запропоновано затвердити звіт Ревізійної комісії про результати пе-
ревірки фінансової звітності Товариства за 2014 р. та визнати задовіль-
ною роботу Ревізійної комісії за звітний період.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не 
надійшло.

Пропозицію винесено на голосування. Голосування проведено з ви-
користанням бюлетеня для голосування № 4.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансової звітнос-

ті Товариства за 2014 р.
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 р. визнати задовіль-

ною.
Результати голосування з даної пропозиції (Протокол № 3 засідання 

лічильної комісії з питання звіту Ревізійної комісії про перевірку фінансо-
вої звітності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.).

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 975538 
100 %.

Голосувало «За» 975538 100 %; Голосувало «Проти» 0 0 %; Утрима-
лось 0 0 %; Не брало участі в голосуванні 0 0 %.

Для прийняття рішення необхідно: Проста більшість голосів (50 % + 1).
Рішення прийняте.
З п'ятого питання порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибут-

ку і збитків Товариства за 2014 р.».
Слухали:
Бухгалтера ПАТ «Металургмаш» Іваницьку Ірину Вікторівну про осно-

вні показники роботи Товариства у 2014 р., положення річного звіту та 
балансу Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства за ви-
сновками роботи в 2014 році. Після доповіді запропоновано затвердити 
річний звіт та баланс Товариства, відрахувати до резервного фонду то-
вариства 5% від суми прибутку за 2014 рік та чистий прибуток після фор-
мування резервного фонду направити на розвиток Товариства.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів (їх 
представників) не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування. Голосування проведено з ви-
користанням бюлетеня для голосування № 5.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 р.
2. Відрахувати до резервного фонду товариства 5% від суми прибутку 

за 2014 р.
3. Чистий прибуток Товариства за 2014 р. направити на розвиток То-

вариства.
Результати голосування з даної пропозиції (Протокол № 4 засідання 

лічильної комісії з питання затвердження річного звіту та балансу Това-
риства, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р.

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 975538 
100 %.

Голосувало «За» 975538 100 %; Голосувало «Проти» 0 0 %; Утрима-
лось 0 0 %; Не брало участі в голосуванні 0 0 %.

Для прийняття рішення необхідно: Проста більшість голосів (50 % + 1).
Рішення прийняте.
З шостого питання порядку денного:
«Про надання згоди на укладання Директором ПАТ «Металургмаш» з 

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) договорів поруки або до-
говорів про внесення змін до договорів поруки та додаткових угод до них 
з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «Арда-
Трейдинг» (ЄДРПОУ 37029549) перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Слухали:
Директора ПАТ «Металургмаш» Речицького Олександра Юхимовича 

про надання згоди на укладання Директором ПАТ «Металургмаш» з 
ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) договорів поруки або до-
говорів про внесення змін до договорів поруки та додаткових угод до них 
з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «Арда-
Трейдинг» (ЄДРПОУ 37029549) перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро». Після 
доповіді запропоновано надати згоду на укладення вказаних договорів.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів (їх 
представників) не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування. Голосування проведено з ви-
користанням бюлетеня для голосування № 6.
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ВИРІШИЛИ:
Надати згоду на укладання Директором ПАТ «Металургмаш» з 

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) договорів поруки або до-
говорів про внесення змін до договорів поруки та додаткових угод до них 
з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «Арда-
Трейдинг» (ЄДРПОУ 37029549) перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Результати голосування з даної пропозиції (Протокол № 5 засідання 
лічильної комісії з

питання про надання згоди на укладання Директором ПАТ «Мета-
лургмаш» з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) договорів 
поруки або договорів про внесення змін до договорів поруки та додатко-
вих угод до них з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань 
ТОВ «Арда-Трейдинг» (ЄДРПОУ 37029549) перед ПАТ «Банк Кредит Дні-
про».

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 975538 
100 %.

Голосувало «За» 975538 100 %; Голосувало «Проти» 0 0 %; Утрима-
лось 0 0 %; Не брало участі в голосуванні 0 0 %.

Для прийняття рішення необхідно: Проста більшість голосів (50 % + 1).
Рішення прийняте.
З сьомого питання порядку денного:
«Про відкликання/обрання Директора товариства «.
Слухали:
Головуючого загальних зборів ПАТ «Металургмаш» Гусака Олексан-

дра Михайловича, який запропонував переобрати виконавчий орган То-
вариства.

Запропоновано припинити повноваження акціонера:
Речицького Олександра Юхимовича на посаді директора ПАТ «Мета-

лургмаш»
Запропоновано обрати виконавчий орган Товариства в особі директора.
Запропоновано обрати на посаду директора ПАТ «Металургмаш» ак-

ціонера Речицького Олександра Юхимовича.
Зауважень та пропозицій по даному питанню від акціонерів (їх пред-

ставників) не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування. Голосування проведено з ви-

користанням бюлетеня для голосування № 7.
ВИРІШИЛИ:
1. Відкликати Речицького Олександра Юхимовича з посади директо-

ра товариства ПАТ «Металургмаш».
2. Вважати повноваження Речицького Олександра Юхимовича на по-

саді директора Товариства ПАТ «Металургмаш» такими, що втратили 
чинність та припинені з дати прийняття даного рішення черговими За-
гальними зборами акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

3. Обрати на посаду директора Товариства ПАТ «Металургмаш» акці-
онера Речицького Олександра Юхимовича зі строком повноважень 3 
(три) роки:

4. Вважати повноваження Речицького Олександра Юхимовича на по-
саді директора Товариства ПАТ «Металургмаш» такими, що набули чин-
ності та є легітимними з дати прийняття даного рішення черговими За-
гальними зборами акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

Результати голосування з даної пропозиції (Протокол № 6 засідання 
лічильної комісії з питання відкликання/обрання члена Наглядової ради 
товариства).

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 975538 
100 %.

Голосувало «За» 975538 100 %; Голосувало «Проти» 0 0 %; Утрима-
лось 0 0 %; Не брало участі в голосуванні 0 0 %.

Для прийняття рішення необхідно: Проста більшість голосів (50 % + 1).
Рішення прийняте.
З восьмого питання порядку денного:
«Про відкликання/обрання членів Наглядової ради товариства».
Слухали:
Голову загальних зборів ПАТ «Металургмаш» Гусака Олександра Ми-

хайловича, який запропонував переобрати членів Наглядової Ради. До 
того ж надійшли заяви від членів Наглядової ради Дуднік Олени Олеговни 
та Кузьміної Ольги Святославівни про звільнення за власним бажанням.

Запропоновано припинити повноваження акціонерів:
Мирошкіної Нонни Володимирівни на посаді голови Наглядової 

ради,.
Федорової Наталії Михайлівни на посаді члена Наглядової ради,
Медвинського Михайла Юрійовича на посаді члена Наглядової ради,
Дуднік Олени Олеговни на посаді члена Наглядової ради
Кузьміної Ольги Святославівни на посаді члена Наглядової ради
Шолудько Світлани Гуріївни на посаді члена Наглядової ради
Гусака Олександра Михайловича на посаді члена Наглядової ради
Запропоновано обрати:
на посаду члена Наглядової ради акціонера Мирошкіну Нонну Воло-

димирівну,

на посаду члена Наглядової ради акціонера Федорову Наталію Ми-
хайлівну,

на посаду члена Наглядової ради акціонера Медвинського Михайла 
Юрійовича,

на посаду члена Наглядової ради акціонера Рогачову Ларису Іванівну,
на посаду члена Наглядової ради акціонера Яленко Віру Володими-

рівну,
на посаду члена Наглядової ради акціонера Шолудько Світлану Гуріївну,
на посаду члена Наглядової ради акціонера Гусака Олександра Ми-

хайловича.
Зауважень та пропозицій по даному питанню від акціонерів (їх пред-

ставників) не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування. Голосування проведено з ви-

користанням бюлетеня для голосування № 8.
ВИРІШИЛИ:
1. Відкликати Мирошкіну Нонну Володимирівну з посади голови На-

глядової ради
Товариства.
2. Вважати повноваження Мирошкіної Нонни Володимирівні на посаді 

голови Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність та 
припинені з дати прийняття даного рішення черговими Загальними збо-
рами акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

3. Обрати членом Наглядової ради Товариства акціонера Мирошкіну 
Нонну Володимирівну зі строком повноважень 3 (три) роки:

4. Вважати повноваження Мирошкіної Нонни Володимирівні на посаді 
члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легі-
тимними з дати прийняття даного рішення черговими Загальними збора-
ми акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

5. Відкликати Федорову Наталію Михайлівну з посади члена Наглядо-
вої ради Товариства.

6. Вважати повноваження Федорової Наталі Михайлівни на посаді 
члена Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність та при-
пинені з дати прийняття даного рішення черговими Загальними зборами 
акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

7. Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Федорову Ната-
лію Михайлівну зі строком повноважень 3 (три) роки.

8. Вважати повноваження Федорової Наталі Михайлівни на посаді 
члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легі-
тимними з дати прийняття даного рішення черговими Загальними збора-
ми акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

9. Відкликати Медвинського Михайла Юрійовича з посади члена На-
глядової ради Товариства.

10. Вважати повноваження Медвинського Михайла Юрійовича на по-
саді члена Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність та 
припинені з дати прийняття даного рішення черговими Загальними збо-
рами акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

11. Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Медвинського 
Михайла Юрійовича зі строком повноважень 3 (три) роки.

12. Вважати повноваження Медвинського Михайла Юрійовича на по-
саді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є 
легітимними з дати прийняття даного рішення черговими Загальними 
зборами акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

13. Відкликати Дуднік Олену Олегівну з посади члена Наглядової 
ради Товариства.

14. Вважати повноваження Дуднік Олени Олегівни на посаді члена 
Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність та припинені 
з дати прийняття даного рішення черговими Загальними зборами акціо-
нерів Товариства від 24.04.2015 року.

15. Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Рогачову Лари-
су Іванівну зі строком повноважень 3 (три) роки.

16. Вважати повноваження Рогачової Лариси Іванівни на посаді члена 
Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимни-
ми з дати прийняття даного рішення черговими Загальними зборами ак-
ціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

17. Відкликати Кузьміну Ольгу Святославівну з посади члена Нагля-
дової ради Товариства.

18. Вважати повноваження Кузьміної Ольги Святославівни на посаді 
члена Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність та при-
пинені з дати прийняття даного рішення черговими Загальними зборами 
акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

19. Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Яленко Віру Во-
лодимирівну зі строком повноважень 3 (три) роки.

20. Вважати повноваження Яленко Віри Володимирівни на посаді 
члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легі-
тимними з дати прийняття даного рішення черговими Загальними збора-
ми акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

21. Відкликати Шолудько Світлану Гуріївну з посади члена Наглядо-
вої ради Товариства.
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22. Вважати повноваження Шолудько Світлани Гуріївни на посаді 
члена Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність та при-
пинені з дати прийняття даного рішення черговими Загальними зборами 
акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

23. Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Шолудько Світ-
лану Гуріївну зі строком повноважень 3 (три) роки.

24. Вважати повноваження Шолудько Світлани Гуріївни на посаді 
члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легі-
тимними з дати прийняття даного рішення черговими Загальними збора-
ми акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

25. Відкликати Гусака Олександра Михайловича з посади члена На-
глядової ради Товариства.

26. Вважати повноваження Гусака Олександра Михайловича на по-
саді члена Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність та 
припинені з дати прийняття даного рішення черговими Загальними збо-
рами акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

27. Обрати до Наглядової ради Товариства акціонера Гусака Олек-
сандра Михайловича зі строком повноважень 3 (три) роки.

28. Вважати повноваження Гусака Олександра Михайловича на по-
саді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є 
легітимними з дати прийняття даного рішення черговими Загальними 
зборами акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

Результати голосування з даної пропозиції (Протокол № 7 засідання 
лічильної комісії з питання відкликання/обрання члена Наглядової ради 
товариства).

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 975538 
100 %.

Голосувало «За» 975538 100 %; Голосувало «Проти» 0 0 %; Утрима-
лось 0 0 %; Не брало участі в голосуванні 0 0 %;

Для прийняття рішення необхідно: Проста більшість голосів (50 % + 1).
Рішення прийняте.
З дев'ятого питання порядку денного:
«Про відкликання/обрання членів Ревізійної комісії товариства».
Слухали:
Голову Ревізійної комісії Бабіченка Олександра Олеговича, який за-

пропонував переобрати членів Ревізійної комісії.
Запропоновано припинити повноваження:
Бабіченко Олександра Олеговича на посаді Голови Ревізійної комісії 

Товариства.
Прудкого Владислава Володимировича на посаді члена Ревізійної ко-

місії Товариства.
Купріянової Тетяни Михайлівни на посаді члена Ревізійної комісії То-

вариства.
Запропоновано обрати членами Ревізійної комісії Товариства акціо-

нерів:
Бабіченко Олександра Олеговича,
Юр'єву Людмилу Миколаївну,
Прудкого Владислава Володимировича.
Зауважень та пропозицій по даному питанню від акціонерів (їх пред-

ставників) не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування. Голосування проведено з ви-

користанням бюлетеня для голосування № 9.
ВИРІШИЛИ:
1. Відкликати Бабіченко Олександра Олеговича з посади голови Реві-

зійної комісії Товариства.
2. Вважати Бабіченко Олександра Олеговича на посаді голови Реві-

зійної комісії Товариства такими, що втратили чинність та припинені з 
дати прийняття даного рішення черговими Загальними зборами акціоне-
рів Товариства від 24.04.2015 року.

3. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Бабіченко Олексан-
дра Олеговича зі строком повноважень 3 (три) роки:

4. Вважати повноваження Бабіченко Олександра Олеговича на поса-
ді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є 
легітимними з дати прийняття даного рішення черговими Загальними 
зборами акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

5. Відкликати Прудкого Владислава Володимировича з посади члена 
Ревізійної комісії Товариства.

6. Вважати повноваження Прудкого Владислава Володимировича на 
посаді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність 
та припинені з дати прийняття даного рішення черговими Загальними 
зборами акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

7. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Прудкого Владислава 
Володимировича зі строком повноважень 3 (три) роки:

8. Вважати повноваження Прудкого Владислава Володимировича по-
саді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є 
легітимними з дати прийняття даного рішення черговими Загальними 
зборами акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

9. Відкликати Купріянову Тетяну Михайлівну з посади члена Ревізій-

ної комісії Товариства.
10. Вважати повноваження Купріянової Тетяни Михайлівни на посаді 

члена Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність та при-
пинені з дати прийняття даного рішення черговими Загальними зборами 
акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

11. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Юр'єву Людмилу Ми-
колаївну зі строком повноважень 3 (три) роки:

12. Вважати повноваження Юр'євої Людмили Миколаївни посаді чле-
на Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітим-
ними з дати прийняття даного рішення черговими Загальними зборами 
акціонерів Товариства від 24.04.2015 року.

Результати голосування з даної пропозиції (Протокол №8 засідання 
лічильної комісії з питання відкликання/обрання членів Ревізійної комісії 
товариства).

Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні 975538 
100 %.

Голосувало «За» 975538 100 %; Голосувало «Проти» 0 0 %; Утрима-
лось 0 0 %; Не брало участі в голосуванні 0 0 %.

Для прийняття рішення необхідно: Проста більшість голосів (50 % + 1).
Рішення прийняте.
Всі питання порядку денного Зборів Товариства розглянуті і по ним 

прийняті рішення. Оскільки порядок денний Зборів вичерпано, Головую-
чий Зборів Гусак Олександр Михайлович оголосив Збори закритими.

Цей протокол є чинним і правдиво відображає результати голосуван-
ня і рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голо-
вуючого Гусака Олександра Михайловича і Секретаря Зборів Яленко 
Віри Володимирівни.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за 

простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, 
грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За звітний період девіденди не нарахову-

вались та не виплачувались

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 53561 54072
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1039 665
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 645 124
Сумарна дебіторська заборгованість 2564 2985
Грошові кошти та їх еквіваленти 304 188
Власний капітал 34107 39037
Статутний капітал 5249 5249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 28858 33788
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 16282 14065
Поточні зобов’язання і забезпечення 3172 970
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,0049 0,0279

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

-0,0049 -0,0069

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 999817 999817
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
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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: Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний 
комерцiйний банк»; 21570492; 03150, м. Київ, вул. Дiлова, буд. 9 А;  
044 205-41-80.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ПКФ 
Аудит-фiнанси», 34619277.

5. Інформація про загальні збори
Інформація про загальні збори акціонерів банку, які відбулися 

16.04.2015 року (вид загальних зборів — чергові.)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 2. Про затвердження рiчного звiту 

ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рiк. 3. Затвердження порядку розподiлу при-
бутку i збиткiв ПАТ «Агрокомбанк». 4. Про затвердження звiту Спостережної 
ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рiк. 5. Про затвердження звiту Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рiк. 6. Про затвердження звiту Правлiння 
ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiтiв Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агро-
комбанк» за 2014 рiк. 8. Про затвердження звiту i висновку зовнiшнього  
аудитора за наслiдками аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Агроком-
банк» за 2014 рiк та заходiв щодо зауважень аудиторської фiрми. 
9. Збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства шля-
хом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi 
за рахунок додаткових внескiв. 10. Про приватне розмiщення акцiй. Про за-
твердження рiшення про приватне розмiщення акцiй i перелiку осiб, якi є 
учасниками такого розмiщення. 11. Визначення уповноваженого органу 
емiтента, якому надаються повноваження щодо: 

• залучення до розмiщення андеррайтера;
• внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
• прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з 

першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на 
запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та 
акцiї повнiстю оплачено);

• затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками 
у процесi приватного розмiщення акцiй;

• затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
• затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
• повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження 

у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом 
емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;

• письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне пра-
во на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про 
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в 
офiцiйному друкованому органi;

• прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. 
12. Визначення уповноважених осiб емiтента, яким надаються повнова-

ження: 
• проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пере-

важного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення;

• проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;

• проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, 
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством 
належних їм акцiй.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Кворуму загальних зборiв досягнуто (62.5244 %), збори вiдбулися.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення:
1. Обрати членiв Лiчильної комiсiї, в складi: • Севериненко Анна 

Володимирiвна, начальник вiддiлу роботи з акцiонерами управлiння 
iнвестицiйного бiзнесу ПАТ «Агрокомбанк» — Голова Лiчильної комiсiї. • Дя-
ченко Ангелiна Сергiївна, начальник сектора обслуговування активiв 
пенсiйних фондiв вiддiлу депозитарних операцiй управлiння iнвестицiйного 
бiзнесу ПАТ «Агрокомбанк» — Член Лiчильної комiсiї.

Уповноважити Лiчильну комiсiю вести пiдрахунки голосiв за бюлетенями 
та забезпечити оголошення результатiв голосування. Результати голосуван-
ня оформити протоколом про пiдсумки голосування Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк».

2. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (за МСФЗ) ПАТ «Агрокомбанк» 
за 2014 рiк. 

3. За пiдсумками дiяльностi ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 роцi згiдно з МСФЗ 

затвердити фiнансовий збиток у розмiрi 3 434 259,50 грн. (три мiльйони чоти-
риста тридцять чотири тисячi двiстi п’ятдесят дев’ять гривень 50 копiйок).

За пiдсумками дiяльностi ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 роцi згiдно бухгал-
терського облiку отриманий фiнансовий прибуток у розмiрi 299 412,83 грн. 
(двiстi дев’яносто дев’ять тисяч чотириста дванадцять гривень 83 копiйки) 
направити до резервного фонду.

4. Затвердити Звiт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рiк.
6. Затвердити Звiт Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» за 2014 рiк.
7. Визнати роботу Спостережної ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ «Агрокомбанк» у 2014 роцi задовiльною.
8. Затвердити звiт i висновок Аудиторської фiрми ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-

фiнанси» за наслiдками аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. 
Висновок: «Фiнансова звiтнiсть подається достовiрна. Заходи 

внутрiшнього контролю та процедури внутрiшнього аудиту забезпечують 
контроль за ризиками». 

Затвердити заходи щодо зауважень аудиторської фiрми ТОВ «АФ «ПКФ 
Аудит-фiнанси» за результатами аудиту рiчної фiнансової звiтностi 
ПАТ «Агро комбанк» станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року. 

9. Збiльшити статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства 
«Аграрний комерцiйний банк» на 20 001 000,00 (двадцять мiльйонiв одна 
тисяча грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розмiщення додаткових 
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

10. Здiйснити приватне розмiщення акцiй в кiлькостi 16 950 000 
(шiстнадцять мiльйонiв дев’ятсот п’ятдесят тисяч) штук.

Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй окремим додатком 
№1, який є невiд’ємною частиною цього протоколу.

Здiйснити приватне розмiщення акцiй серед дiйсних акцiонерiв ПАТ «Агро-
комбанк» станом на 16.04.2015 року та стороннiх осiб, якi не є акцiонерами 
Товариства на дату проведення Загальних Зборiв акцiонерiв (Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «КТД ГРУП КОМПАНI», код ЄДРПОУ 39426552).

11. Призначити Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний 
комерцiйний банк» уповноваженим органом Публiчного акцiонерного товари-
ства «Аграрний комерцiйний банк», якому надаються повноваження щодо:

- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з 

першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на 
запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та 
акцiї повнiстю оплачено);

- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками 
у процесi приватного розмiщення акцiй;

- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження 

у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом 
емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;

- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне пра-
во на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про 
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в 
офiцiйному друкованому органi;

- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй.
12. Призначити Хейло Галину Михайлiвну — виконуючу обов’язки Голо-

ви Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний комерцiйний 
банк» уповноваженою особою Публiчного акцiонерного товариства «Аграр-
ний комерцiйний банк» якiй надаються повноваження:

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

- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.

Рiшення з всiх питання порядку денного, прийнято 100 % голосiв «за» 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в зборах та є власниками голо-
суючих акцiй.

Інформація про загальні збори акціонерів банку, які відбулися 
10.06.2015 року (вид загальних зборів — позачергові )

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження змiн та доповнень 

до Статуту ПАТ «Агрокомбанк». 3. Затвердження «Положення про Раду 
ПАТ «Агрокомбанк»». 4. Прийняття рiшення про дострокове припинення по-
вноважень членiв Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк». 5. Обрання 
членiв Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк». 6. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк». 7. Прийняття 
рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Агрокомбанк». 8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агроком-
банк». 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладати-
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муться з ними, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Агрокомбанк».

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Iнiцiатором проведення загальних зборiв акцiонерiв була Рада Банку.
Кворуму загальних зборiв досягнуто (61.5455 %), збори вiдбулися.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення:
1. Обрати членiв Лiчильної комiсiї, в складi: 
• Севериненко Анна Володимирiвна, начальник вiддiлу роботи з 

акцiонерами управлiння iнвестицiйного бiзнесу ПАТ «Агрокомбанк» — Голо-
ва Лiчильної комiсiї.

• Дяченко Ангелiна Сергiївна, начальник сектора обслуговування активiв 
пенсiйних фондiв вiддiлу депозитарних операцiй управлiння iнвестицiйного 
бiзнесу ПАТ «Агрокомбанк» — Член Лiчильної комiсiї.

Уповноважити Лiчильну комiсiю вести пiдрахунки голосiв за бюлетенями 
та забезпечити оголошення результатiв голосування. Результати голосуван-
ня оформити протоколом про пiдсумки голосування Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк».

2. Затвердити змiни до Статуту ПАТ «Агрокомбанк».
Доручити виконуючiй обов’язки Голови Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» 

Хейло Галинi Михайлiвнi вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати змiни 
до Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати їх 
для погодження в Нацiональний банк України та на державну реєстрацiю.

3. Затвердити Положення про Раду ПАТ «Агрокомбанк»
4. Вiдкликати дiючих Членiв Спостережної ради Банку.
5. Встановити кiлькiсний склад Ради у складi 5 (п’яти) осiб.
Обрати строком на 3 (три) роки Членами Ради Банку:
Захарчука Олександра Володимировича — само висуванець, акцiонер 

Банку, 
Воротинського Вiктора Миколайовича — представник акцiонера, 
Логiнова Володимира Георгiйовича — представник акцiонера, 
Дяденчук Олену Геннадiївну — незалежний Член Ради,
Ломову Лiлiю Станiславiвну — незалежний Член Ради.
6. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв /трудових контрактiв, 

що укладатимуться з членами Ради ПАТ «Агрокомбанк»:
Захарчук Олександр Володимирович (додаток № 1), 
Воротинський Вiктор Миколайович (додаток № 2), 
Логiнов Володимир Георгiйович (додаток № 3), 
Дяденчук Олена Геннадiївна (додаток № 4),
Ломова Лiлiя Станiславiвна (додаток № 5).
Уповноважити В.о. Голови Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» Хейло Галину 

Михайлiвну пiдписати цивiльно-правовi договори або трудовi контракти з 
Головою та Членами Ради ПАТ «Агрокомбанк».

7. Вiдкликати дiючих Членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.
8. Запровадити посаду Ревiзора Банку.
Обрати Ревiзором Банку — Дробота Анатолiя Iвановича, строком на 3 

(три) роки.
9. Затвердити типову форму цивiльно-правового договору, що укладати-

муться з Ревiзором Банку ПАТ «Агрокомбанк» (додаток № 6).
Уповноважити В.о. Голови Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» Хейло Галину 

Михайлiвну пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором ПАТ «Агро-
комбанк». 

Рiшення з 1-4 та 6, 7, 9 питання, прийнято 100 % голосiв «за» акцiонерiв, 
якi зареєструвались для участi в зборах та є власниками голосуючих акцiй. 
З 5 та 8 питання, кандидатури обранi шляхом кумулятивного голосування, 
як особи, що набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв.

Інформація про загальні збори акціонерів банку, які відбулися 
16.10.2015 року (вид загальних зборів — позачергові )

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження нової редакцiї Ста-

туту ПАТ «Агрокомбанк». 3. Прийняття рiшення про дострокове припинення 
повноважень Ревiзора ПАТ «Агрокомбанк». 4. Прийняти рiшення про ви-
ключення посади Ревiзора Банку.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Iнiцiатором проведення загальних зборiв акцiонерiв була Рада Банку.
Кворуму загальних зборiв досягнуто (66.6610 %), збори вiдбулися.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення:
1. Обрати членiв Лiчильної комiсiї, в складi: 
• Севериненко Анна Володимирiвна, начальник вiддiлу роботи з 

акцiонерами управлiння iнвестицiйного бiзнесу ПАТ «Агрокомбанк» — Голо-
ва Лiчильної комiсiї.

• Коробко Лiлiя Вiкторiвна, начальник вiддiлу депозитарних операцiй 
управлiння iнвестицiйного бiзнесу ПАТ «Агрокомбанк» — Член Лiчильної 
комiсiї.

Уповноважити Лiчильну комiсiю вести пiдрахунки голосiв за бюлетенями 
та забезпечити оголошення результатiв голосування. Результати голосуван-
ня оформити протоколом про пiдсумки голосування Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк».

2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ «Агрокомбанк».
Доручити тимчасово виконуючiй обов’язки Голови Правлiння ПАТ «Агро-

комбанк» Хейло Галинi Михайлiвнi вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв 

пiдписати нову редакцiю Статуту та в установленому чинним законодав-
ством порядку подати їх для погодження в Нацiональний банк України та на 
державну реєстрацiю.

3. Достроково припинити повноваження Ревiзора Банку.
4. Виключити посаду Ревiзора Банку.
Рiшення з всiх питання порядку денного, прийнято 100 % голосiв «за» 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в зборах та є власниками голо-
суючих акцiй.

Інформація про загальні збори акціонерів банку, які відбулися 
16.11.2015 року (вид загальних зборів — позачергові )

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 2. Змiна найменування Товариства. 

3. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 4. Затвердження «По-
ложення про Раду Товариства». 5. Затвердження «Положення про Правлiння 
Товариства». 6. Затвердження «Положення про Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства» 7. Затвердження змiн та доповнень до цивiльно-правових 
договорiв, що укладенi з членами Ради Товариства, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання змiн та доповнень до договорiв з членами 
Ради Товариства.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Iнiцiатором проведення загальних зборiв акцiонерiв була Рада Банку.
Кворуму загальних зборiв досягнуто (61.5456 %), збори вiдбулися.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення:
1. Обрати членiв Лiчильної комiсiї, в складi: 
Севериненко Анна Володимирiвна, начальник вiддiлу роботи з 

акцiонерами управлiння iнвестицiйного бiзнесу ПАТ «Агрокомбанк» — Голо-
ва Лiчильної комiсiї.

Коробко Лiлiя Вiкторiвна, начальник вiддiлу депозитарних операцiй управлiння 
iнвестицiйного бiзнесу ПАТ «Агрокомбанк» — Член Лiчильної комiсiї.

Уповноважити Лiчильну комiсiю вести пiдрахунки голосiв за бюлетенями 
та забезпечити оголошення результатiв голосування. Результати голосуван-
ня оформити протоколом про пiдсумки голосування Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк».

2. Змiнити найменування (назву) «Публiчне акцiонерне товариство 
«Аграрний комерцiйний банк»» на «Публiчне акцiонерне товариство «Ай-
бокс Банк»».

3. Затвердити нову редакцiю Статуту Банку iз змiненим найменуванням 
та iншими змiнами в текстi статуту — Статут Публiчного акцiонерного това-
риства «Айбокс Банк».

Доручити тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правлiння ПАТ «Аг-
рокомбанк» вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати нову редакцiю 
Статуту та в установленому чинним законодавством порядку подати їх для 
погодження в Нацiональний банк України та на державну реєстрацiю.

4. Затвердити «Положення про Раду Товариства», а саме: Положення 
про Раду Публiчного акцiонерного товариства «Айбокс Банк».

5. Затвердити «Положення про Правлiння Товариства», а саме: Поло-
ження про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Айбокс Банк».

6. Затвердити «Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства», а 
саме: Положення про Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Айбокс Банк».

7. У зв’язку iз змiнами до статуту та положень Товариства, затвердити 
змiни та доповнення до цивiльно-правових договорiв, що укладенi з члена-
ми Ради ПАТ «Агрокомбанк».

Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння 
ПАТ «Агрокомбанк» на пiдписання змiн та доповнень до цивiльно-правових 
договорiв з членами Ради Товариства невiдкладно пiсля проведення дер-
жавної реєстрацiї затверджених змiн до Статуту Товариства.

Рiшення з всiх питання порядку денного, прийнято 100 % голосiв «за» 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в зборах та є власниками голо-
суючих акцiй.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 465542 589926
Грошові кошти та їх еквіваленти 25937 94842
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 329314 310087
Усього зобов’язань 315324 461977
Кошти банків 3609 20802
Кошти клієнтів 225474 356235
Усього власного капіталу та частка меншості 150218 127949
Статутний капітал 102453 102453
Чистий прибуток/(збиток) 1378 -4114
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.03 -0.04
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0.03 -0.04

голова Правління ПАт «Агрокомбанк»  О.с. Макаревич
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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 «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», код ЄДРПОУ 00446003, місце-
зназнаходження: 07700, Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. 
Шевченка, буд. 213, тел. (04575) 5-59-88.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИ-
ЇВАУДИТ», 01204513.

5. Інформація про загальні збори
вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 09.04.2015 року. 

Кворум зборів: 99,39% від загальної кількості голосуючих акцій.
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Яготинський масло-

завод»:
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, затверджен-
ня основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк; 3. Роз-
гляд 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 Товариства станом на 
31.12.2014 року; 6. Затвердження результатiв дiяльностi та розподiл при-
бутку (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 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 поряд-

ку денного: 1. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв — 
Сiренка О.О.; Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв — Кузьмен-
ко  Т.Б. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Головою Лiчильної 
комiсiї — Кулiкова М.М.; Членом Лiчильної комiсiї — Прилiпко I.Л.; Членом 
Лiчильної комiсiї — Кашперук Т.О. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки 
результатiв голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Яготинський маслозавод». 4. Затвердити Регламент про-
ведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Яготинський маслоза-
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 «Яготинський маслозавод» 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 денно-
го: 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 «Яготинський маслозавод» 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 19313 тис. грн. 2. Прибуток Товариства у розмiрi 19313 тис. грн. за-
лишити нерозподiленим, дивiденди не виплачувати. З сьомого питання по-
рядку денного: Прибуток Товариства залишити нерозподiленим та направи-
ти на розвиток Товариства. З восьмого питання порядку денного: Схвалити 
укладенi ПАТ «Яготинський маслозавод» 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 зна-
чних 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, по-
рук, найму, оренди, гранична вартiсть яких за одним правочином не переви-
щує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень; 1.2. правочинiв щодо застав, 
порук, вiдступлення прав вимог, договiрного та/або примусового (безакцеп-

тного) 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 право-
чином не перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень; 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.

вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 16.09.2015 року. 
Кворум зборів: 99,37% від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Яготин-
ський маслозавод»: 

1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної комiсiї зборiв. 
Затвердження 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 уповнова-
жується 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 «Яго-
тинський маслозавод».

Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання поряд-
ку денного: 1. Обрати: Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
— Угнявого М.Г.; Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв — 
Кашперук Т.О. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Головою 
Лiчильної комiсiї –Кузьменко Т.Б.; Член Лiчильної комiсiї — Пивак С.Г.; Член 
Лiчильної комiсiї — Лисенко Ю.В. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки 
результатiв голосування з питань порядку денного позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Яготинський маслозавод». Затвердити Регламент 
проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Яготинський 
маслозавод». З другого питання порядку денного: Припинити повноважен-
ня та вiдкликати зi складу Наглядової ради Товариства Приватне акцiонерне 
товариство «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в особi представникiв: Вовченка  С.М.  — 
Голови Наглядової ради Товариства; Слободського I.С. — члена Наглядо-
вої ради Товариства; Шелудька Г.П. — Наглядової ради Товариства. З тре-
тього питання порядку денного: Обрати Наглядову ради ПАТ «Яготинський 
маслозавод» в кiлькостi 5 (п’яти) осiб термiном на 3 (три) роки у наступному 
складi: Вовченка С.М.; Слободського I.С.; Шелудька Г.П.; Деркача О.В.; Го-
ровенка М.О. З четвертого питання порядку денного: 1. Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства; 
2.  Встановити, шо члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки 
безоплатно; 3. Доручити Сiренку О.О. — Головi Правлiння ПАТ «Яготин-
ський маслозавод», укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори з чле-
нами Наглядової ради Товариства, в тому числi з Головою Наглядової ради, 
що буде обраний Наглядовою радою з числа її членiв. З п'ятого питання 
порядку денного: 1. Схвалити Договiр про надання банкiвських послуг 
№  155-240 CL, що є правочином про об’єднання та викладення в новiй 
редакцiї у формi єдиного документу наступних договорiв: Кредитного дого-
вору № 240 CL вiд 05 жовтня 2012 року, Договору про вiдкриття акредитиву 
№ 155 LC вiд 28 жовтня 2011 року, укладеного мiж ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» та ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», на наступних умовах: Ге-
неральний лiмiт — 95 000 000,00 (дев’яносто п’ять мiльйонiв) гривень 
00  коп.; Генеральний строк — до 30.09.2016 р., включно; процентна став-
ка  — фiксована: не бiльше нiж 10,5% рiчних за користування кредитними 
коштами, наданими в доларах США та євро; не бiльше нiж 25% рiчних за 
користування кредитними коштами, наданими в гривнi; комiсiя — в розмiрi 
0,15% вiд суми кожного вибраного траншу, але сумарно не бiльше нiж 0,15% 
вiд Генерального лiмiту. 2. Схвалити Договiр застави № 155-240 CL/РL вiд 
17 липня 2015 року про передачу в заставу ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» 
виробничого обладнання ПАТ «Яготинський маслозавод». З шостого пи-
тання порядку денного: Вирiшили шосте питання порядку денного не роз-
глядати.

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

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

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 628 457 529 214
Основні засоби (за залишковою вартістю) 162 216 174 745

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «ЯгОтиНський МАслОЗАвОД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 29 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

110

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 133 603 97 109
Сумарна дебіторська заборгованість 302 376 219 186
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 455 20 372
Власний капітал 207 520 146 775
Статутний капітал 3 797 3 797
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 197 328 136 583
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 199 260 105 045
Поточні зобов’язання і забезпечення 221 677 277 394

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

167,994 69,217

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

167,994 69,217

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 361 592 361 592
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 товариство «УКРАЇНА», 
00307230, 10020 м. Житомир проспект Миру, 16, (0412) 40-54-37, 40-54-69.

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 річну 
інформацію: ztsocks.com

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

5. Інформація про загальні збори 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 16.04.2015. Мiсце прове-

дення: м. Житомир, проспект Миру, 16 зал засiдань № 1. Порядок денний:
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 
3.Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
4.Звiт Генерального директора Товариства за 2014 рiк та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту. 
6.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту. 
7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
8.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
9.Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть.

Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
по 1 питанню — обрали Головою Лiчильної комiсiї — Дмитренка Дмитра 

Олександровича; Членом Лiчильної комiсiї — Ковальчук Наталiю Василiвну; 
Членом лiчильної комiсiї — Єфiмову Марiю Iванiвну.

по 2 питанню — обрали Головою загальних зборiв — Нескоромного 
Андрiя Валерiйовича, Секретарем зборiв — Ходак Свiтлану Сергiївну. 

по 3 питанню — затвердили регламент загальних зборiв: доповiдь — до 
10 хвилин; спiвдоповiдь — до 5 хвилин; обговорення — до 5 хвилин; 
пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi; голо-
сувати з питань порядку денного — бюлетенями.

по 4 питанню — затвердили звiт Генерального директора Товариства за 
2014 рiк. 

по 5 питанню — затвердили звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 
по 6 питанню — затвердили звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 
по 7 питанню — затвердили рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. 
по 8 питанню — покриття збиткiв Товариства у сумi 1 040 000 грн. 

00  коп. здiйснювати за рахунок обiгових коштiв.

по 9 питанню — метою реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi Това-
риства, надали попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством у перiод з 16.04.2015 р. по 16.04.2016 р., якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв становить не 
бiльше 150 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а саме: будь-яких правочинiв, направле-
них на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв), 
правочинiв щодо внесення змiн до умов кредитування Товариства в банках 
(суми та строку кредитування, графiку повернення заборгованостi за кре-
дитом, розмiру та перелiку забезпечення тощо) — гранична сукупна 
вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 150 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Право-
чини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно 
до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля пiдтвердження 
Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення та на умовах визначе-
них Наглядовою радою Товариства. Правочини вчиненi на вищевказаних 
умовах та затвердженi Наглядовою радою Товариства не потребують до-
даткового схвалення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

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

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

ємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  99366  113569
Основні засоби (за залишковою вартістю)  26442  31024
Довгострокові фінансові інвестиції  150  150
Запаси  47558  39309
Сумарна дебіторська заборгованість  23986  31901
Грошові кошти та їх еквіваленти  159  9732
Власний капітал  31924  40083
Статутний капітал  2171  2171
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  17406  25534
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  26362  21667
Поточні зобов’язання і забеспечення  41080  51819
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-32.41928570  -4.91494430

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

-32.41928570  -4.91494430

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  217093  217093
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

генеральний директор ___________     Хомяк Надiя Олександрiвна

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «укРАЇНА»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2015 рік

I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента При-
ватне акцiонерне товариство Агрофiрма «Мiг», код за ЄДРПОУ 22064874, 
місцезнаходження 12416, Житомирська обл., Житомирський р-н, 
с. Барашiвка, міжміський код та телефон емітента (0412) 26-89-32. 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 27.04.2016 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію www.afmig.ho.ua. 4. Найме-
нування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності 
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 
31133478. 5. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та по-
зачергові загальнi збори не скликались i не проводились в зв'язку з відсут-
ністю грошових коштів на організацію їх скликання. 6. Інформація про диві-
денди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  874.6  1003.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)  422.4  442.4
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  69.1  118.6
Сумарна дебіторська заборгованість  --  -- 
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  874.6  951.6
Статутний капітал  259.2  259.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -223.0  -146.0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  --  52.1
Чистий прибуток (збиток)  -77.0  -- 

голова правління ____________  Муляр А.М.

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО АгРОФIРМА «МIг»
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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 по 
газопостачанню та газифiкацiї «Iвано-Франкiвськгаз», 03361046, Івано-
Франківська, 76010, м. Iвано-Франкiвськ, Ленкавського, 20, (0342) 50-16-22.

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 річну 
інформацію: if.104.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ «Грант Торнтон Легiс», 34764976.

5. Інформація про загальні збори: вид загальних зборів — чергові; 
Дата проведення -04.04.2015; кворум зборів 63.135751; Порядок денний: 
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Обрання Голо-
ви та секретаря Загальних зборiв Товариства. 3. Затвердження порядку (ре-
гламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. 4. Звiт Правлiння Това-
риства за 2014 рiк. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк. 6. Звiт та 
висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 7. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу То-
вариства за 2014 рiк. 9. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття 
збиткiв) за пiдсумками 2014 року. 10. Про затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 11. Про внесення змiн та доповнень до 
Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 12. Про 
внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову 
раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у 
новiй редакцiї. 13. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства. 14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15. Про 
укладення договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства та 
визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. Рiшення 
зборiв: 1. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
в наступному складi: — Шевчук Володимир Михайлович — Голова Лiчильної 
комiсiї; Букавiна Оксана Iгорiвна — член Лiчильної комiсiї; — Олексин Лари-
са Петрiвна — член Лiчильної комiсiї. 2.1. Обрати Головою Загальних зборiв 
Товариства — Кришталя Олександра Володимировича. 2.2. Обрати Секре-
тарем Загальних зборiв Товариства — Мiлькевича Вiталiя Павловича.  
3. Затвердити Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: — 
Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного — до 20 хвилин. — 
Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку 
денного — до 3 хвилин. — Час для вiдповiдей на питання, довiдки — до 
 3 хвилин. — Для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв Товариства слово 
може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам, якi за-
реєструвались для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, головi 
та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв, Представникам Правлiння, На-
глядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства. — Усi запитання, 
звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються 
виключно у письмовому виглядi Головi та/або секретарю Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства через членiв Лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до 
моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазна-
ченням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, 
та засвiдченi їх пiдписом. — У випадку, якщо з питання порядку денного за-
пропоновано одночасно декiлька проектiв рiшень, одним з яких пропонуєть-
ся зняти вiдповiдне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних 
зборiв Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект 
рiшення про зняття з розгляду вiдповiдного питання порядку денного. Якщо 
в результатi голосування з питання порядку денного проект рiшення про 
зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, iншi 
проекти рiшень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами 
Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборiв 
Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, вiдповiднi 
бюлетенi не збираються, а пiдсумки голосування з них не пiдбиваються та 
не оголошуються. — Голосування з питань порядку денного Загальних 
зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для 
голосування, форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Това-
риства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства для голосування. — Обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою 
електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку голосiв членами Лiчильної 
комiсiї. Пiдрахунок голосiв за результатами голосування з питання «Обран-
ня Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства» здiйснює Реєстрацiйна 
комiсiя. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює 
Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. — Бюлетень для голосу-
вання визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно ви-
готовленого Товариством зразка та/або на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера 
(уповноваженого представника). Бюлетенi для голосування, що визнанi 
недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. — Бюлетень для 
голосування не враховується Лiчильною комiсiєю у разi, якщо не можливо 

визначити волевиявлення акцiонера з питання порядку денного Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства (у бюлетенi для голосування позначенi два i 
бiльше варiанти голосування за проект рiшення питання порядку денного 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; у бюлетенi для голосування 
вiдсутня вiдмiтка акцiонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крiм 
того, бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо 
вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому 
мiстяться стороннi написи та/або виправлення. — Мова, якою проводяться 
(ведуться) Загальнi збори акцiонерiв Товариства та оформлюється прото-
кол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є українська мова. — Засоби 
масової iнформацiї на Загальнi збори акцiонерiв Товариства не допуска-
ються. Особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, по-
садовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори — на 
Загальнi збори акцiонерiв не допускаються. Фото, вiдео та аудiо запис на 
Загальних зборах акцiонерiв Товариства не допускається. — Протокол За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства пiдписують обранi Голова та Секретар Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. — З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд 
час проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися 
нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. 
4. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк. 5. Затвердити звiт На-
глядової Ради Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 7. Визнати роботу Правлiння, На-
глядової ради, Ревiзiйної комiсiї задовiльною. 8. Затвердити рiчний звiт та 
баланс Товариства за 2014 рiк. 9. У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за 
пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi дивiденди не нараховувати.  
10. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк:  
1. Лiквiдацiя заборгованостi по розрахунках за спожитий газ та недопущен-
ня її утворення по поточному споживанню; 2. Приведення заробiтної плати 
по пiдприємству до рiвня середньої заробiтної плати по промисловостi;  
3. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду;  
4. Здiйснення заходiв по зменшенню рiвня комерцiйних втрат природного 
газу та дотримання дисциплiни газоспоживання; 5. Виконання затвердженої 
iнвестицiйної програми; 6. Виконання заходiв пов’язаних з використанням, 
експлуатацiєю та технiчним обслуговуванням державного майна, забезпе-
чення умов безпечної та безаварiйної його експлуатацiї, у т.ч. щодо попе-
редження нещасних випадкiв при використаннi газу у побутi; 7. Здiйснення 
заходiв, щодо збереження державного майна; 8. Пiдвищення ефективностi 
виробництва: — збiльшення обсягiв реалiзованих послуг та рентабельностi 
iншої дiяльностi, — забезпечення вiд НКРЕКП України обґрунтованого рiвня 
тарифiв на транспортування та постачання природного газу для забезпе-
чення прибуткової дiяльностi пiдприємства; 9. Подальший розвиток та 
модернiзацiя газових мереж; 10. Покращення облiку природного газу, скоро-
чення технологiчних втрат газу; 11. Виконання робiт по покращенню 
експлуатацiї газопроводiв i споруд на них, своєчасне та якiсне проведення 
поточного та капiтального ремонтiв основних фондiв; 12. Забезпечення на-
лежного проведення планово-технiчного обслуговування з метою недопу-
щення порушення технiчних умов та правил безпеки; 13. Пiдвищення 
надiйностi та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження но-
вого обладнання та сучасних технологiй, засобiв телемеханiзацiї; 14. По-
кращення програмного забезпечення всiх вiддiлiв та служб Товариства, 
пiдвищення ефективностi роботи iнженерно-технiчного персоналу; 15. За-
безпечити газопостачання на лiцензованiй територiї обслуговування, для 
чого попередньо схвалити укладання Товариством протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв 
договорiв на: — закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю  
3 862 000 000,00 грн. (три мiльярди вiсiмсот шiстдесят два мiльйони гривень 
00 копiйок); — надання послуг з транспортування природного газу 
магiстральними трубопроводами граничною сукупною вартiстю  
13 610 000,00 грн. (тринадцять мiльйонiв шiстсот десять тисяч гривень  
00 копiйок); — надання послуг з транспортування природного газу 
розподiльними трубопроводами граничною сукупною вартiстю 
64 145 000,00 грн. (шiстдесят чотири мiльйони сто сорок п’ять тисяч гривень 
00 копiйок); — реалiзацiю природного газу граничною сукупною вартiстю 
3  873 205 000,00 грн. (три мiльярди вiсiмсот сiмдесят три мiльйони двiстi 
п’ять тисяч гривень 00 копiйок). 11. Рiшення з одинадцятого питання Поряд-
ку денного не прийнято. 12. Рiшення з дванадцятого питання Порядку ден-
ного не прийнято. 13. Рiшення з тринадцятого питання Порядку денного не 
прийнято. 14. Зняти питання порядку денного з розгляду Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 15. Рiшення з п’ятнадцятого питання Порядку ден-
ного не прийнято. 

6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів не прий-
малось.

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

Найменування показника Період
звіт-
ний 

попере-
дній

Усього активів 0 0

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО ПО гАЗОПОстАЧАННЮ тА гАЗиФIкАЦIЇ «IвАНО-ФРАНкIвськгАЗ»
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Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0

Поточні зобов’язання і забезпечення 0 0
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 пері-
оду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «житО-
МиРський кОМбІНАт силІкАтНиХ виРОбІв» (код за 
ЄДРПОУ 00290676) доводить до відома акціонерів підсумки голосування з 
питань порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбулись 28 квітня 
2016 року:

Питання 1 порядку денного загальних зборів акціонерів: Обрання чле-
нів лічильної комісії. Підсумки голосування із зазначенням результатів го-
лосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, 
членами лічильної комісії обрати Герасимчук Н.В., Козирко І.В. та Берего-
ву Л.В: ЗА — 8561814 голосів, що складає 100 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій. ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від за-
гальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ — 0 го-
лосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Обрати лічильну ко-
місію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Герасимчук 
Н.В., Козирко І.В. та Берегову Л.В.

Питання 2 порядку денного загальних зборів акціонерів: Обрання секре-
таря загальних зборів. Прийняття рішень з питань проведення загальних 
зборів. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за 
проект рішення: обрати секретарем загальних зборів Мормуль Т.В. затвер-
дити тривалість доповідей — до 15 хвилин, тривалість відповідей на запи-
тання — до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використан-
ням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви: ЗА — 8561814 
голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій. ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних збо-
рах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухва-
лили: Обрати секретарем загальних зборів Мормуль Т.В., затвердити трива-
лість доповідей — до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання — до 
2  хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюле-
тенів для голосування, збори проводити без перерви.

Питання 3 порядку денного загальних зборів акціонерів: Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік, звіту Наглядової 
ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Підсумки 
голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: за-
твердити звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, ви-
знати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 
2015 році задовільною: ЗА — 8561814 голосів, що складає 100 % від за-
гальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ — 0 голосів, що 
складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМА-
ЛОСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціоне-

рів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками го-
лосуючих акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затвердити звіт 
Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, визнати роботу На-
глядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задо-
вільною.

Питання 4 порядку денного загальних зборів акціонерів: Затвердження 
висновків Ревізійної комісії за 2015 рік. Підсумки голосування із зазначенням 
результатів голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної 
комісії по річному звіту та балансу Публічного акціонерного товариства «Жи-
томирський комбінат силікатних виробів» за 2015 рік: ЗА — 8561814 голосів, 
що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРО-
ТИ — 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій. УТРИМАЛОСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості го-
лосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: 
Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Публічно-
го акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 
2015 рік.

Питання 5 порядку денного загальних зборів акціонерів: Затвердження 
річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Підсумки голосування із 
зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річ-
ний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський 
комбінат силікатних виробів» за 2015 рік: ЗА — 8561814 голосів, що скла-
дає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРО-
ТИ  — 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих акцій. УТРИМАЛОСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного това-
риства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2015 рік.

Питання 6 порядку денного загальних зборів акціонерів: Розподіл при-
бутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році. 
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект 
рішення: збитки в розмірі 1712,0 тис. грн., отримані за результатами роботи 
Товариства в 2015 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 
ЗА — 8 561814 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих акцій. ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ — 0 голосів, що 
складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення 
прийнято одноголосно. Ухвалили: Збитки в розмірі 1712,0 тис. грн., отрима-
ні за результатами роботи Товариства в 2015 році покрити за рахунок при-
бутків майбутніх періодів.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: тОвАРиствО З ОбМеже-
НОЮ вIДПОвIДАльНIстЮ «кОНстРАкшН лтД», код 
за ЄДРПОУ 30626144, 54001, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв,  
вул. Адмiральська, 31 Б, (0512) 37-45-07.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28 квітня 2016 року.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма ПП «Фiрма Миколаїв-
Аудит», код за ЄДРПОУ 19301508.

5. Інформація про загальні збори. Емітент не є акціонерним товари-
ством.

6. Інформація про дивіденди. У звітному році не здійснювалось нараху-
вання та виплата дивідендів у зв'язку зі збитковою діяльністю товариства

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 82965,1 83117,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 33729,3 34307,8
Довгострокові фінансові інвестиції 146,8 146,8
Виробничі запаси 34663,7 34215,6
Сумарна дебіторська заборгованість 4044,3 4111,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,3 6,1
Власний капітал 32319,2 33213,7
Статутний капітал 97,5 97,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3149,4 -3029,1
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 49866,6 49926,9
Поточні зобов’язання і забезпечення 779,3 751,5
Чистий прибуток (збиток) -120,3 -245,7

Директор  Дормашко сергiй Михайлович
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Річна інформація емітента цінних паперів 
ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «кОсМОс»

І. Основні відомості про емітента
1. Код за ЄДРПОУ 20572328. Місцезнаходження: Київська обл., Обухів-

ський р-н, смт. Козин, вул. Солов’яненка, 68. Міжміський код, телефон та 
факс: (04572)79807;1.5. Електронна поштова адреса: kosmos.kiev@gmail.
com. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: kosmos.kiev.ua. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведен аудит фінансової звітності: 
Товариство з Обмеженою Відповідальністю «АФ «БізнесЕкспертАудит», 
21662805.

2. Інформація про загальні збори: А) Чергові. Дата проведення: 30 квітня 
2015 року. Кворум — 61,71%. Перелік питань, що розглядалися на загаль-
них зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання секретаря загальних 
зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.  
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства. 4. Розгляд звіту Наглядової 
ради Товариства за 2014 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2014 рік. 6. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсум-
ками роботи в 2014 році. 7. Затвердження внутрішніх положень Товариства. 
Результати розгляду питань порядку денного: Обрали робочі органи зборів. 
Прийняли рішення щодо порядку проведення зборів. Затвердили звіт Прав-
ління, звіт Наглядової ради, затвердили річний звіт і баланс. У зв’язку із 
збитками Товариства у минулих періодах, прийнято рішення прибуток не 
розподіляти, прямувати на фонд розвитку виробництва. Інформація про ди-
віденди: Зборами акціонерів прийнято рішення дивіденди за наслідками 
роботи за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати. 

Б) Позачергові. Дата проведення 18 вересня 2015 року, кворум 50,80%. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічиль-
ної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 
зборів. 3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 4. Про приведен-
ня діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акці-
онерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну наймену-
вання Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління 
Товариства; про внесення змін до Статуту Товариства; про затвердження 
нової редакції Статуту Товариства). 5. Про затвердження Положень про за-
гальні збори, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комі-
сію, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших 
внутрішніх нормативних документів Товариства. 6. Про відкликання голови 
та членів Правління Товариства. 7. Про обрання виконавчого органу Това-
риства. 8. Про відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. 
Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Про відкликання Голо-
ви та членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Про обрання членів Ревізійної 
комісії (Ревізора) Товариства. 12. Про затвердження умов договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення 
розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Обрали ро-
бочі органи зборів. Прийняли рішення о порядку проведення зборів. Обрали 
голову зборів и секретаря. Затвердили Статут Товариства в нової редакції. 
Затвердили Положення про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий ор-
ган, ревізійну комісію та Кодекс корпоративного управління. Звільнили голо-
ву та членів правління. Вибрали Генерального директора Товариства. Об-
рання складу Наглядової ради. Обрання нового складу Ревізійної комісії. 
Затвердили договори з членами Наглядової ради про винагороду та обрали 
особу яка повноважна підписати ці договори.

В) Чергові. Дата проведення: 23 квітня 2016 року. Кворум — 70,22%. Пе-
релік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лічиль-
ної комісії зборів Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря зборів 
Товариства. 3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів 
Товариства. 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Това-
риства. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 6. Роз-
гляд звіту Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Ревізійної комісії Товариства. 7. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2015 рік. 8. Розподіл чистого прибутку (покриття збитків) То-
вариства за підсумками роботи в 2015 році. 9. Визначення основних на-
прямків діяльності Товариства на 2016 рік. 10. Попереднє схвалення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дня 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Результати розгляду 
питань порядку денного: Обрали робочі органи зборів. Обрали Голову збо-
рів та секретаря. Прийняли рішення щодо порядку проведення зборів. За-
твердили звіт Генерального директора Товариства, Наглядової ради, реві-
зійної комісії. Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. 
Прийняли рішення прибуток не розподіляти, прямувати на фонд розвитку 

виробництва. Затвердили основні напрямки діяльності Товариства. Затвер-
дили Генерального директора Товариства як особу, що може вчиняти значні 
правочини в 2016 році.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів 4962 4407
Основні засоби 4022 3996
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1199 626
Сумарна дебіторська заборгованість 405 396
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,4 -23
Нерозподілений прибуток -1349 -1397
Власний капітал 3274 2325
Статутний капітал 516 516
Довгострокові зобов’язання 737 801
Поточні зобов’язання 1416 917
Чистий прибуток (збиток) 40 21
Середньорічна кількість акцій(шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 14

ІІІ. Звіт щодо фінансової звітності
Опис аудиторської перевірки
«Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного това-

риства «КОСМОС» (далі — Товариство), що додається, яка включає ба-
ланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, звіт про фі-
нансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал, звіт 
про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий 
виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звіт-
ність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та досто-
вірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управ-
лінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складан-
ня фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шах-
райства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітнос-

ті на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відпо-
відно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ау-
диторських доказів, щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір про-
цедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Вико-
нуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, 
що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарю-
вання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефектив-
ності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає та-
кож оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності об-
лікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального 
подання фінансової звітності.

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Інвентаризація основних засобів, дебіторської та кредиторської заборго-

ваностей проводилась Товариством без нашої участі, оскільки ця дата пе-
редувала призначенню аудиторської перевірки. Проте, нами були отримані 
альтернативні аудиторські докази, які обґрунтовують думку, що ці активи та 
зобов'язання існують.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, наведених у по-

передньому параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної дум-
ки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові 
результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 
складені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чин-
ного законодавства України».

Основні відомості про аудитора
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Бізнес-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 29 квітня 2016 р. 
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ЕкспертАудит» (код ЄДРПОУ 21662805).
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм № 1786 видане 

рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, рішен-
ням Аудиторської палати України № 315/3 від 24.09.2015 року термін дії 
свідоцтва продовжено до 24.09.2020 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, 
видане НКЦПФР, реєстраційний номер свідоцтва 354, серія та номер свідо-
цтва П 000354, строк дії Свідоцтва з 12.02.2016 року до 24.09.2020 року.

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18.

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір від 15 лютого 
2016 року № 33.

Дата початку проведення аудиту: 28 березня 2016 року.
Дата закінчення проведення аудиту: 27 квітня 2016 року.
Директор ТОВ «АФ «БізнесЕкспертАудит» Романюк Г.В
Сертифікат «А» № 006652 виданий згідно рішення Аудиторської Па-

лати України № 209/3 від 24 грудня 2009 року.
Аудитор ТОВ «АФ «БізнесЕкспертАудит» Полонська Ю.В.
Сертифікат «А» № 006620 виданий згідно рішення Аудиторської Па-

лати України № 192 від 16 липня 2008 року.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Ки-
ївська виробнича компанiя «Рапід», код за ЄДРПОУ 05475156, місцезнахо-
дження: 02099, м. Київ, Зрошувальна, 7, міжміський код та телефон емітен-
та: (044) 566-20-97.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.201 6р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://rapid.com.ua/godovoy-otchet-2015.html

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Фiзична особа — пiдприємець — ауди-
тор — Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович. Iдентифiкацiйний код — 
2280014251.

5. Інформація про загальні збори
10 квiтня 2015 року було проведено рiчнi Загальнi збори акцiонерiв То-

вариства (Протокол № 4 вiд 10.04.2015 року) з наступним перелiком питань 
порядку денного: 1. Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних 
зборiв Товариства. 2. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних 
зборiв Товариства. 3. Про затвердження порядку проведення рiчних За-
гальних зборiв Товариства. 4. Про затвердження звiту дирекцiї про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та основ-
них напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. 5. Про звiт Наглядової Ради Товариства 
за 2014 рiк. 6. Про звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 
7. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 8. Про 
розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2014 року.

Пропозицiй до перелiку питань не надходило. Зареєстровано голосів — 
99,43% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Результати 
розгляду питань порядку денного зборiв: 1. Обрано Голову та секретаря 
рiчних Загальних зборiв Товариства. 2. Обрано Лiчильну комiсiю рiчних За-
гальних зборiв Товариства. 3. Затверджено порядок проведення рiчних За-
гальних зборiв Товариства. 4. Затверджено звiт дирекцiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та основнi на-
прямки дiяльностi на 2015 рiк. 5. Затверджено звiт Наглядової Ради Това-
риства за 2014 рiк. 6. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за 2014 рiк. 7. Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 
2014 рiк. 8. Затверджено розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 
2014 року. Позачерговi Загальнi збори не проводились. 

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
За 

простими 
акціями

За приві-
лейовани-
ми акціями

За 
простими 
акціями

За привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

100000 0 100000 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

2 0 2 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 93000 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

20.04.2016 - 14.04.2015 -

Дата виплати дивідендів 26.04.2016 - 20.04.2015 -
Опис
Черговими Загальними зборами акціонерів вiд 15 квiтня 2016 року було 
прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2015 рiк. 
Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв — 20.04.2016 р, строк виплати — з 
26.04.2016 року. Дивіденди, які нараховані за 2015 рік, не виплачувались.
Черговими Загальними зборами акціонерів вiд 10 квiтня 2015 року було 
прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2014 рiк. 
Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв — 14.04.2015 р, строк виплати — з 20 квіт-
ня 2015 року. Дивiденди, якi нарахованi за 2014 рiк, виплаченi у звітному 
перiодi у розмiрі -93.000,00 грн.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 44342 52165
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24140 32428
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2310 1389
Сумарна дебіторська заборгованість 12684 13609
Грошові кошти та їх еквіваленти 1907 1172
Власний капітал 1072 1072
Статутний капітал 1000 1000
Нерозподілений прибуток (непокритийзбиток) 23286 23229
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 11818 17730
Поточні зобов'язання і забезпечення 7166 9134
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн) 3.14 4.42
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

3.14 4.42

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 50000 50000 
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду

0 0

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

0 0 

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «киЇвськА виРОбНиЧА кОМПАНIЯ «РАПІД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Київський 
науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»; 
16392628; проспект Перемоги, 4, м. Київ, 01135, Україна; (044)236-09-32.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29 квітня 2016 року.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Київська філія МПП аудиторська фірма «Кро-
нос», 25665835.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 21.07.2015 року. Кво-

рум зборів: 59,127% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-

глядалися на загальних зборах:
1. Про звіт правління за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
2. Про звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Про звіт і затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками ді-

яльності Товариства у 2014 році.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження розподілу прибутку Товариства, отриманого за ре-

зультатами діяльності у 2014 році.
6. Про затвердження строків і порядку виплати частини чистого прибутку 

(дивідендів) за 2014 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 

пропозицій до переліку питань порядку денного не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Про звіт правління за підсумками діяльності Товариства 2014 році.
Рішення: Схвалено звіт правління за підсумками діяльності Товариства 

у 2014 році.
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2. Про звіт наглядової ради Товариства 2014 рік.
Рішення: Схвалено звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Про затвердження звіту і висновків ревізійної комісії за підсумками 

діяльності Товариства 2014 році.
Рішення: Схвалено звіт і затверджено висновки ревізійної комісії за під-

сумками діяльності Товариства у 2014 році.
4. Про затвердження річного звіту Товариства 2014 рік.
Рішення: Затверджено річний звіт Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження розподілу прибутку Товариства, отриманого за ре-

зультатами діяльності 2014 році.
Рішення: Затверджено розподіл прибутку Товариства, отриманого за ре-

зультатами діяльності у 2014 році.
6. Про затвердження строків і порядку виплати частини чистого прибутку 

(дивідендів) 2014 рік.
Рішення: Затверджено строки і порядок виплати частини чистого при-

бутку (дивідендів) за 2014 рік.
Загальні збори 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 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 787,5 0

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

0 0 0,198 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 370 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

01.01.1900 01.01.1900 01.08.2015 01.01.1900

Дата виплати 
дивідендів

01.01.1900 01.01.1900 01.09.2015 01.01.1900

Опис
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2014 рік: 21.07.2015 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 
2014 рік: 01.08.2015 р.
Дата початку виплати дивідендів за 2014 рік: 01.09.2015 р.
Розмір виплати дивідендів за 2014 рік: 0,19824 грн. на одну акцію.
Порядок виплати дивідендів за 2014 рік: встановлено протоколом №26 річ-
них загальних зборів акціонерів від 21.07.2015 р.
Строк виплати дивідендів за 2014 рік: з 01.09.2015 по 20.01.2016 р.
За результатами звітного 2015 року рішення про виплату дивідендів не 
приймалось, оскільки річні загальні збори акціонерів не відбулись у зв»язку 
із відсутністю кворуму.

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

звітний попередній
Усього активів 443421 386948
Основні засоби (за залишковою вартістю) 308954 276546
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 39690 57444
Сумарна дебіторська заборгованість 16564 16647
Грошові кошти та їх еквіваленти 73313 33463
Власний капітал 392177 348455
Статутний капітал 993 993
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 70754 57545
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 17271 7402
Поточні зобов’язання і забезпечення 33973 31091
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2,23 0,39

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

2,23 0,39

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3972424 3972424
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду

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: вАт «ПРесМАш»; 13643567; 
Івано-Франківська, 76495, м. Iвано-Франкiвськ, Автоливмашiвська, буд. 1; 
0342 50-44-77, 50-62-26, 78-74-94.

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

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

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

5. Інформація про загальні збори. Збори не відбулися через конфлікт 
власників.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 30770 32598
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18524 20135
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10085 10452
Сумарна дебіторська заборгованість 496 540
Грошові кошти та їх еквіваленти 134 22
Власний капітал 13067 18768
Статутний капітал 16249 16249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3182 2519
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 17703 13830
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.09 -0.07
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0.09 -0.02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 64996392 64996392
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: тОвАРиствО З ОбМеже-
НОЮ вIДПОвIДАльНIстЮ «тОРгОвО-ПРО Мис лО-
вА кОМПАНIЯ «ОМегА»; 35634846; 01103, м. Київ, бул. Дружби 
Народiв, 18/7; 044 361-80-92.

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.tpk-omega.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: МАП «СТОРНО», 21538169.

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товариством.
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 623160 589569
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 48000 48000
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 365471 317765
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 3
Власний капітал 107862 109331
Статутний капітал 90000 90000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17862 19331
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 325648 325648
Поточні зобов’язання і забезпечення 189650 154590
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
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МИРОНIВСЬКИЙ ХЛIБОПРОДУКТ», 25412361, Елеваторна, 1, 
м. Миронiвка, Миронiвський р-н, Київська область, 08800, Україна,  
+38 044 207 00 00.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Мале аудиторське підприємство «Стор-
но», 21538169.

5. Інформація про загальні збори
вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 23.01.2015 

року. Кворум зборів: 99,924512% до загальної кількості голосів. Перелік 
питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про звільнення Голови правління Товариства.
4. Про обрання Голови правління Товариства.
5. Про припинення повноваження Ревізійної комісії Товариства.
6. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
7. Про внесення змін та затвердження нової редакції Положення про 

Правління Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Дочірнього підприємства «Перемога 

Нова» та затвердження його у новій редакції. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 

Правління.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 

Правління.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Перше питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії 

та прийняття рішення про припинення їх повноважень

Голосували: ЗА — 3 144 844 146 голосів, що становить 100 % від за-
гальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у збо-
рах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення Обрати Головою 
лічильної комісії Лавренка Олега Андрійовича; Членами лічильної комісії 
Рубан Людмилу Петрівну та Мітіш Ганну Миколаївну із припиненням їхніх 
повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Друге питання порядку денного: Обрання Голови та секретаря За-
гальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загаль-
них зборів акціонерів Товариства.

Голосували:
ЗА — 3 144 844 146 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення обрати Головою 
зборів Ануфрієнко Олену Валентинівну, секретарем зборів — Шаповало-
ву Тамару Олексіївну на час проведення загальних зборів акціонерів та 
затвердити запропонований регламент зборів.

3. Третє питання порядку денного: Про звільнення Голови правління 
Товариства.

Голосували:
ЗА — 3 144 844 146 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про звільнення 
Мельника Юрія Федоровича з посади Голови правління Товариства.

4. Четверте питання порядку денного: Про обрання Голови правління 
Товариства. 

Голосували:
ЗА — 3 144 844 146 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про обрання 

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 «Богуславський кар'єр», 00292497, вул. Корсунська, буд. 2-А, 
с. Тептiївка, Богуславський р-н, Київська, 09722, 0456152859.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://00292497.infosite.com.ua

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
10.03.2015, чергові
Перелік питань, що розглядалися загальними зборами: 1. Обрання 

Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламен-
ту Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт Правління Товари-
ства за 2014р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. 4. Звіт 
Ревізйної комісії Товариства за 2014р. 5. Прийняття рішення за насід-
ками розгляду звіту Правління, Наглядової ради та звіту Ревізйної ко-
місії. 6. Затвердження річного звіту Товариства. 7. Розподіл прибутку /
збитків/ Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2015 рік. 9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товари-
ства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-
говорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 10. Відкликання та 
обрання виконавчого органу Товариства /Правління/, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів (контрактів) з ними. 11. Відкликання та обрання членів 
Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з чле-
нами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
ними.Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала 
пропозиції до переліку питань порядку денного — Наглядова рада то-
вариства. Результати розгляду питань порядку денного — рішення по 
всім питанням затверджені більшістю голосів. Пропозицiї щодо вклю-
чення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.

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 6222 7964
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3571 4355
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1201 1815
Сумарна дебіторська заборгованість 1227 1591
Грошові кошти та їх еквіваленти 205 183
Власний капітал 4897 6925
Статутний капітал 1440 1440
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1942 3970
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 194 333
Поточні зобов’язання і забезпечення 1131 716
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,352 0,0083

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

0,352 0,0083

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5760504 5760504
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
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Косюка Юрія Анатолійовича Головою правління Товариства.
5. П’яте питання порядку денного: Про припинення повноваження Ре-

візійної комісії Товариства.
Голосували:
ЗА — 3 144 844 146 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення Припинити по-
вноваження Ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії Кушпер Людмила Борисівна.
Член Ревізійної комісії Бреус Людмила Сергіївна 
Член Ревізійної комісії Омельченко Галина Степанівна
6. Шосте питання порядку денного: Про обрання Ревізійної комісії То-

вариства 
Голосували:
ЗА представник акціонера ПАТ «Миронівський завод по виготовленню 

круп і комбікормів» 3 144 862 258 голосів 
Бреус Людмила Сергіївна 3 144 788 962 голосів
Омельченко Галина Степанівна 3 144 788 962 голосів
За результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх представни-

ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про обрання 
Ревізійної комісії у наступному складі:

Член Ревізійної комісії представник акціонера ПАТ «Миронівський за-
вод по виготовленню круп і комбікормів»;

Член Ревізійної комісії Бреус Людмила Сергіївна;
Член Ревізійної комісії Омельченко Галина Степанівна.
7. Сьоме питання порядку денного: Про внесення змін та затверджен-

ня нової редакції Положення про Правління Товариства. 
Голосували:
ЗА — 3 144 807 302 голосів, що становить 99,998828 % від загальної 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ — 36 844 голосів, що становить 0,001172 % від загальної кіль-
кості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціоне-
рів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 99,998828 % голосів акціонерів (їх пред-
ставників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення Затвер-
дити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

8. Восьме питання порядку денного: Про внесення змін до статуту До-
чірнього підприємства «Перемога Нова» та затвердження його у новій 
редакції. 

Голосували:
ЗА — 3 144 844 146 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення Затвердити 
нову редакцію статуту Дочірнього підприємства «Перемога Нова».

Голова зборів повідомила, що всі питання Переліку питань, що виноси-
лись на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) вичерпані.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Миронівський хлібопро-
дукт» від 23 січня 2015 року оголошуються закритими.

вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 22.07.2015 року. 
Кворум зборів: 99,939476% до загальної кількості голосів. Перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах: 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Правління.

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність за 
2014рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2014рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2015 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-

ства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: 

1. Перше питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії 
та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Голосували: 
ЗА — 3 145 315 099 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення Обрати лічиль-
ну комісію в складі: Голова лічильної комісії — Рубан Людмила Петрівна, 
члени лічильної комісії — Пахолюк Дар’я Олексіївна та Масліченко Ірина 
Миколаївна із припиненням їхніх повноважень з моменту закриття загаль-
них зборів акціонерів Товариства. 

2. Друге питання порядку денного: Обрання Голови та секретаря За-
гальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту.

Голосували:
ЗА — 3 145 315 099 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення обрати Головою 
зборів Тереню Людмилу Леонідівну, секретарем зборів — Шаповалову Та-
мару Олексіївну на час проведення загальних зборів акціонерів та затвер-
дити запропонований регламент зборів.

3. Третє питання порядку денного: 
Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність Товари-

ства за 2014 рік.
Голосували: 
ЗА — 3 145 315 099 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про затвер-
дження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік (звіт додається).

4. Четверте питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рік.

Голосували:
ЗА — 3 145 290 677 голосів, що становить 99,999223 % від загальної 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ — 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голо-
сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ — 24 432 голосів, що становить 0,000777% від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 99,999223 % голосів акціонерів (їх пред-
ставників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про за-
твердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р.

5. П’яте питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 
2014 рік.

Голосували:
ЗА — 3 145 290 677 голосів, що становить 99,999223 % від загальної 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ — 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голо-
сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ — 24 432 голосів, що становить 0,000777% від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 99,999223 % голосів акціонерів (їх пред-
ставників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про за-
твердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. (звіт додаєть-
ся).

6. Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії 
Товариства.

Голосували:
ЗА — 3 145 290 677 голосів, що становить 99,999223 % від загальної 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ — 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голо-
сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ — 24 432 голосів, що становить 0,000777% від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 99,999223 % голосів акціонерів (їх пред-
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ставників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про ви-
знання задовільними результати діяльності Товариства у 2014 році. 

7. Сьоме питання порядку денного: Затвердження річного звіту Това-
риства за 2014 рік.

Голосували:
ЗА — 3 145 290 677 голосів, що становить 99,999223 % від загальної 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ — 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голо-
сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ — 24 432 голосів, що становить 0,000777% від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 99,999223 % голосів акціонерів (їх пред-
ставників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про за-
твердження річного та консолідованого річного звітів Товариства за 2014 
рік. (звіти додаються)

8. Восьме питання порядку денного: Розподіл прибутку (збитку) Това-
риства за 2014.

Голосували:
ЗА — 3 145 290 677 голосів, що становить 99,999223 % від загальної 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ — 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голо-
сів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,

УТРИМАЛИСЯ — 24 432 голосів, що становить 0,000777% від загаль-
ної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 99,999223 % голосів акціонерів (їх пред-
ставників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення у зв’язку 
з наявними збитками, розподіл прибутку за 2014 рік не проводити. Збитки 
в сумі 6 201 122 тис.грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періо-
дів. 

9. Дев’яте питання порядку денного: Затвердження основних напрям-
ків діяльності Товариства на 2015 рік.

Голосували: 
ЗА — 3 145 315 099 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про затвер-
дження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

10. Десяте питання порядку денного: Про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. 

Голосували:
ЗА — 3 145 315 099 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення припинити по-
вноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі: Го-
лова Наглядової Ради — Жукотанський Олександр Васильович та члени 
Наглядової Ради Сокирко Петро Олександрович, Чепелюк Сергій Івано-
вич, Товстоноженко Наталя Володимирівна, представник акціонера 
ПрАТ «Миронівська птахофабрика».

11. Одинадцяте питання порядку денного: Про обрання членів Нагля-
дової ради Товариства. 

Голосували: 
ЗА — 
Жукотанський Олександр Васильович 3 145 315 099 голосів 
Сокирко Петро Олександрович 3 145 290 667 голосів 
Чепелюк Сергій Іванович 3 145 290 667 голосів 
Тереня Людмила Леонідівна 3 145 290 667 голосів 
Представник акціонера ПрАТ «Миронівська птахофабрика» 

3 145 290 667 голосів
За результатами голосування акціонерів (їх представників), присутніх 

на загальних зборах, приймається рішення про обрання Наглядової ради 
у наступному складі:

припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у на-
ступному складі:

Член Наглядової ради Жукотанський Олександр Васильович;
Член Наглядової ради Сокирко Петро Олександрович;
Член Наглядової ради Чепелюк Сергій Іванович;
Член Наглядової ради Тереня Людмила Леонідівна.
Член Наглядової ради представник акціонера ПрАТ «Миронівська пта-

хофабрика».
12. Дванадцяте питання порядку денного: Про припинення повнова-

жень Ревізійної комісії Товариства. 
Голосували:
ЗА — 3 145 315 099 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій,

За результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх представни-
ків), присутніх на загальних зборах, приймається рішення припинити по-
вноваження Ревізійної комісії у наступному складі:

Член Ревізійної комісії представник акціонера ПАТ «Миронівський за-
вод по виготовленню круп і комбікормів»;

Член Ревізійної комісії Бреус Людмила Сергіївна;
Член Ревізійної комісії Омельченко Галина Степанівна.
13. Тринадцяте питання порядку денного: Про обрання Ревізійної комі-

сії Товариства. 
Голосували: 
ЗА — 
представник акціонера ПАТ «Миронівський завод по виготовленню 

круп і комбікормів» 3 145 290 667 голосів 
Товстоноженко Наталя Володимирівна 3 145 305 099 голосів
Кліма Віктор Едуардович 3 145 300 667 голосів
За результатами голосування акціонерів (їх представників), присутніх 

на загальних зборах, приймається рішення про обрання Ревізійної комісії 
у наступному складі: 

Член Ревізійної комісії представник акціонера «Миронівський завод по 
виготовленню круп і комбікормів»;

Член Ревізійної комісії Товстоноженко Наталя Володимирівна.
Член Ревізійної комісії Кліма Віктор Едуардович. 
Голова зборів повідомила, що всі питання Переліку питань, що виноси-

лись на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) вичерпані.
Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «Миронівський хлібопро-

дукт» від 22 липня 2015 року оголошуються закритими.
6. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 1230000000 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0 0,391 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 672578239,59 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

22.04.2014

Дата виплати 
дивідендів
Опис У звітному періоді дивіденди не нараховувались 

та не виплачувались.

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

звітний попередній
Усього активів 44860883 33411357
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24204323 19132749
Довгострокові фінансові інвестиції 62348 62584
Запаси 8447702 4544676
Сумарна дебіторська заборгованість 7469208 6535223
Грошові кошти та їх еквіваленти 784415 559384
Власний капітал 1744492 3011585
Статутний капітал 786928 786928
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10586832 -5596756
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 21841875 12727605
Поточні зобов’язання і забезпечення 21274516 17672167
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-1,77 -3,97

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

-1,77 -3,97

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3147711680 3147711680
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
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД»; 00204607; 50055, Дніпропе-
тровська область, м. Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201; тел. (056)4042702.

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.ksz.dp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФОРУМ», 23070374.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення — 21.04.2015. Кворум 

зборів — 82.
Згiдно Протоколу №1/2015 чергових загальних зборiв акцiонерiв: Мiсце 

проведення загальних зборiв: 50055, Днiпропетровська область, м.Кривий 
Рiг, Нiкопольське шосе, 201, 2-й поверх адмiнiстративного корпусу, у 
примiщеннi актового залу (к.№1). Вид зборiв: рiчнi. Дата проведення зборiв: 
21 квiтня 2015 року. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на 
участь у загальних зборах: 14 квiтня 2014 року. Час початку реєстрацiї 
учасникiв зборiв: 10.00. Час закiнчення реєстрацiї: 10.45. Час вiдкриття 
зборiв: 11.00. Час закриття зборiв: 12.50 21 квiтня 2015 року. Кiлькiсть осiб, 
включених до облiкового реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у 
загальних зборах: 1303 особи. Кiлькiсть голосуючих акцiй: 9696. Кiлькiсть 
власних акцiй, що знаходяться на балансi товариства: вiдсутнi. Кiлькiсть 
привiлейованих акцiй: вiдсутнi. Кiлькiсть акцiонерiв особисто та/або 
представникiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах: 12 осiб. 
Кiлькiсть фактично присутнiх учасникiв зборiв: 9 осiб. Кiлькiсть голосiв, що 
належить особам, якi зареєструвалися для участi у зборах: 7951, що стано-
вить 82% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. 

Порядок денний: 1. Обрання складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв, 
Голови та секретаря Загальних зборiв, а також прийняття рiшення про при-
пинення повноважень лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку прийняття 
рiшень з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства. 3. Звiт 
Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-

ду звiту Генерального директора Товариства. 4. Звiт та висновок Ревiзiйної 
комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5. Звiт 
Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2014 роцi i основнi напрямки 
дiяльностi у 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової Ради Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2014  рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, пе-
редбачених чинним законодавством. 8. Про встановлення рiшення про до-
строкове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 9. 
Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 10. Про 
обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Про прийняття рiшення про 
дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) То-
вариства. 12. Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) 
Товариства. 13. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства. 
14. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання таких договорiв. Розгляд питань порядку денного:По першому 
питанню порядку денного прийнято наступне рiщення: обрано лiчильну 
комiсiю для здiйснення пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування у 
складi: члени лiчильної комiсiї — Шокол Олександр Сергiйович, Кiсельова 
Карина Юрiївна, Проценко Юлiя Миколаївна. Встановити, що повноваження 
членiв лiчильної комiсiї припиняються з моменту пiдписання лiчильною 
комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування на рiчних Загальних збоах. Об-
рати Головою Загальних зборiв — Трофiмова Сергiя Юрiйовича, секретарем 
— Кронберга Андрiя Олександровича. Голосування з питання обрання 
лiчильної комiсiї (з 1-го питання) провести по бюлетеням №1; пiдсумки голо-
сування та складання протоколу за пiдсумками голосування з 1-го питання 
доручити реєстрацiйнiй комiсiї. По другому питанню прийнято наступне 
рiшення: запропонований порядок прийняття рiшень з питань порядку денно-
го загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КСЗ» затверджено. По третьому питан-
ню прийнято наступне рiшення: звiт Генерального директора Товариства про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «КСЗ» у 2014 роцi за-
тверджено. Роботу Генерального директора Товариства визнано задовiльною. 
По четвертому питанню прийнято наступне рiшення: висновок Ревiзiйної 
комiсiї Товариства по звiту та балансу ПАТ «КСЗ» у 2014 роцi затверджено. 
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною. По п'ятому питан-
ню прийнято наступне рiшення: звiт Наглядової Ради ПАТ «КСЗ» про 

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «кРивОРIЗький суРIкОвий ЗАвОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублІЧНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «МеДІНвестПРОект»

2. Код за ЄДРПОУ: 01895430
3. Місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Мечникова, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 234-60-85, 235-13-03
5. Електронна поштова адреса: office@medinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 01895430.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. текст повідомлення

1. За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
27.04.2016 року) у відповідності до статуту товариства та у зв'язку із закін-
ченням терміну перебування на посаді припиняються повноваження:  
1) Наглядової ради товариства у складі: а)Голови Наглядової ради Галай-
ди Владислава Леонідовича (паспорт СН 226238, виданий Мінським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві 18.07.1996р.). Володіння часткою в статутному ка-
піталі товариства: 9,998310%; б) Членів Наглядової ради: 1б) Стацевича 
Владислава Віталійовича (паспорт СО 642025, виданий Московським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві 14.06.2001р.). Володіння часткою в статутному 
капіталі товариства: 0,022180%; 2б) Пісчасова В'ячеслава В'ячеславовича 
(паспорт СН № 145849, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в  
м. Києві 20.02.1996р.). Володіння часткою в статутному капіталі товари-
ства: 0,022180%. 3б) Лози Ірини Валентинівни (паспорт СО № 565720, ви-
даний Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.01.2001р.). Володіння 
часткою в статутному капіталі товариства: 0,022180%; 4б) Макія Сергія Ми-
хайловича (паспорт СО № 505088, виданий Залізничним РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києві 01.03.2001р.). Володіння часткою в статутному капіталі това-
риства: 0,022180%; 2) також припиняються повноваження Ревізійної комісії 
товариства у складі: 2а) Голови Ревізійної комісії Прилюк Олени Анатоліїв-
ни (паспорт СН № 511594, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві 16.09.1997р.). Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 
0,022180%; 2б) Члена Ревізійної комісії Карпенка Дениса Валерійовича 
(паспорт СН № 145046, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві 16.02.1996р.). Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 
0,022180%; 2в) Члена Ревізійної комісії Корчевського Володимира Данило-
вича (паспорт СО № 004790, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в  
м. Києві 10.12.1998 р.). Володіння часткою в статутному капіталі товари-

ства: 0,022180%. Дану посаду Корчевський Володимир Данилович займав з 
06.04.2012 року. До цього призначення Корчевський Володимир Данилович 
перебував на пенсії. Решта членів Ревізійної комісії та всі члени Наглядової 
ради перебували на своїх посадах з 14.03.2008 року. Жодна посадова осо-
ба Наглядової ради та Ревізійної комісії, чиї повноваження припинені, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
27.04.2016 року) обрано терміном на два роки на посади: а)Голови Наглядової 
Ради Галайду Владислава Леонідовича (паспорт СН 226238, виданий Мін-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.07.1996р.). Володіння часткою в статут-
ному капіталі товариства: 9,998310%; б) Членів Наглядової Ради товариства: 
1б) Стацевича Владислава Віталійовича (паспорт СО 642025, виданий Мос-
ковським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.06.2001 р.). Володіння часткою в 
статутному капіталі товариства: 0,022180%; 2б) Пісчасова В'ячеслава 
В'ячеславовича (паспорт СН № 145849, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 20.02.1996р.). Володіння часткою в статутному капіталі то-
вариства: 0,022180%; 3б) Лозу Ірину Валентинівну (паспорт СО № 565720, 
виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.01.2001р.). Володіння 
часткою в статутному капіталі товариства: 0,022180%; 4б) Макія Сергія Ми-
хайловича (паспорт СО № 505088, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України 
в м. Києві 01.03.2001р.). Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 
0,022180%; в) Голови Ревізійної комісії Прилюк Олени Анатоліївни (паспорт 
СН № 511594, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
16.09.1997р.). Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 
0,022180%.; г) Членів Ревізійної комісії: 1г) Карпенка Дениса Валерійовича 
(паспорт СН № 145046, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Киє-
ві 16.02.1996р.). Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 
0,022180%; 2г) Корчевського Володимира Даниловича (паспорт СО № 004790, 
виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.12.1998р.). Володіння 
часткою в статутному капіталі товариства: 0,022180%. Дану посаду Корчев-
ський Володимир Данилович займав з 06.04.2012 року. До цього призначення 
Корчевський Володимир Данилович перебував на пенсії. Решта членів Реві-
зійної комісії та всі члени Наглядової ради перебували на своїх посадах з 
14.03.2008 року. Жодна обрана на посаду Наглядової ради та Ревізійної комісії 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис
Президент Ямшанов Юрій борисович підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
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дiяльнiсть у 2014 роцi затверджено. Визнати роботу Наглядової ради за 2014 
рiк задовiльною. По шостому питанню прийнято наступне рiшення: рiчний 
звiт ПАТ «КСЗ» за 2014 рiк затверджено. По сьомому питанню прийнято на-
ступне рiшення: доходи отриманi за результатами господарської дiяльностi 
за 2014 рiк направити на покриття збиткiв попереднiх перiодiв, не нарахову-
вати та не виплачувати дивiденди за 2014 рiк. По восьмому питанню прийня-
то наступне рiшення: достроково припинити повноваження членiв Наглядо-
вої ради ПАТ «КСЗ». По девятому питанню прийнято наступне рiшення: 
встановити кiлькiсний склад Наглядової ради ПАТ «КСЗ» у кiлькостi 4 (чоти-
ри) особи. По десятому питанню прийнято настцпне рiшення: обрати члена-
ми Наглядової ради ПАТ «КСЗ» Шатнову Яну Василiвну (iдент.код 
2921212281), Дикого Iгоря Анатолiйовича (iдент.код 3028417179), Круглу 
Надiю Миколаївну (iдент.код 2088811021), Абдулаєву Людмилу Анатолiївну 
(iдент.код 2315102024). По одинадцятому питанню прийнято наступне 
рiшення: достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 
(ревiзора) ПАТ «КСЗ».По дванадцятому питанню прийнято наступне рiшення: 
встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) ПАТ «КСЗ» у кiлькостi 
3-х (трьох) осiб, у звязку з чим вважати ревiзiйний орган — Ревiзiйною 
комiсiєю. По тринадцятому питанню прийнято наступне рiшення: обрати чле-
нами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КСЗ» Дубовича Вiталiя Анатолiйовича, Бабай 
Вячеслава Iвановича, Дiденко Вiкторiю Сергiївну. По чотирнадцятому питан-
ню прийнято наступне рiшення: затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 
(ревiзора) Товариства, не встановлювати розмiр їх винагороди, а вважати, що 
вони виконують свої функцiї безоплатно. Обрати особою, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання таких договорiв генерального директора Товариства Ва-

силькова Олександра Михайловича.Загальнi збори обявленi закритими.
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 48392 38646
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28924 19692
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11432 6568
Сумарна дебіторська заборгованість 727 5908
Грошові кошти та їх еквіваленти 1572 385
Власний капітал -41426 -29085
Статутний капітал 1357 1357
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -56118 -45384
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 57625 50894
Поточні зобов’язання і забезпечення 32193 16837
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 власних випусків протягом періоду 

0 0

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«укРАЇНськА гІРНиЧО-МетАлуРгІйНА 

кОМПАНІЯ — МикОлАЇв»
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 
«Українська гірничо-металургійна компанія — МИКОЛАЇВ»; 05409128; 
вул. Вокзальна, 5, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54037, Україна; 
(512) 60-14-18.

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://nikolaev.ugmk.net

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю Аудиторська фірма «Украудит XXI — Миколаїв», 24790159.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 27.04.2015 року. 

Кворум зборів: 99,968% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання членів лічильної комі-
сії Зборів Товариства. 2. Про прийняття рішень з питань порядку прове-
дення Зборів Товариства. 3. Про прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора Товариства за 2014 рік. 4. Про прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
5.  Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-
ства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2014 рік. 
6. Про затвердження річного, у т.ч. фінансового, звіту Товариства за 
2014  рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 8. Про 
визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

Орган, що подавав пропозиції до переліку питань порядку денного — 
Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денно-
го: з усіх питань порядку денного рішення прийняті.

6. Інформація про дивіденди. У звітному та попередніх роках товари-
ство дивіденди не нараховувало та не сплачувало.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 40770,9 39567
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3488,9 3734,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 39,7 184,5
Сумарна дебіторська заборгованість 35832,7 35527,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 146,3 9,2
Власний капітал 18394,3 18835,9
Статутний капітал 308,1 308,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1824,3 1247,1
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3,3 29,9
Поточні зобов’язання і забезпечення 22373,3 20701,2
Чистий прибуток (збиток) -441,7 85,7

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 «ФІРМА «киЇвЗДРАвРекОНстРук-
ЦІЯ», 02127868, вул. Короленківська, б. 4, м. Київ, 01033, (044) 463-58-26.

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: 02127868.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «СЕРВІС-АУДИТ», 32205930.

5. Інформація про загальні збори
24.04.2015, чергові. Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акці-

онерів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення 

про наслідки розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження виснов-

ків Ревізійної комісії Товариства. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під-

сумками діяльності Товариства за 2014 рік.
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 2215 2204
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1181 1169
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 743 770
Сумарна дебіторська заборгованість 189 105
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 154
Власний капітал 891 950
Статутний капітал 540 540
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1608 -1549
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1324 1254
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0273 -0,1917
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,0273 -0,1917

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2160000 2160000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів 

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД», код ЄДРПОУ 00446500, місцезнахо-
дження: 56100, Миколаївська обл., Баштанський р-н, м. Баштанка, вул. За-
водська, буд. 4, тел. (05158) 2-68-43.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИ-
ЇВАУДИТ», 01204513.

5. Інформація про загальні збори
вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 17.04.2015 року. 

Кворум зборів: 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Баштанський сирзавод»: 
1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Затвер-
дження регламенту зборiв; 2. Розгляд звiту Правлiння Товариства про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прий няття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, затвердження основних 
напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк; 3. Розгляд Звiту Нагля-
дової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової 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) Товари-
ства; 7. Затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх виплати; 8. Схвалення 
значних правочинiв, якi були вчиненi Товариством у 2014 роцi; 9. Про попере-
днє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протя-
гом одного року з дати прийняття рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за єДРПОу, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», 00378201, 
71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Богдана Хмельницького, б.3, 
067-984-63-43.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.vhk.pat.ua

4. Найменування, код за єДРПОу аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», 
38520462.

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — чергові. 
Дата проведення 10.04.2015р. 

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:
1). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів ПАТ «Василів-

ський хлібокомбінат». ВИРІШИЛИ: Обрати Головою зборів ПАТ «Василів-
ський хлібокомбінат» директора Портного Івана Афанасійовича, секрета-
рем зборів головного бухгалтера ПАТ «Василівський хлібокомбінат» 
Сiдельник Вiкторiю Олександрiвну. 2). Про обрання Голови та членів лі-
чильної комісії загальних зборів ПАТ «Василівський хлібокомбінат». ВИ-
РІШИЛИ: Обрати лічильну комісію загальних зборів у наступному складі: 
Борзенко Максим Володимирович — Голова комісії, Алілуєв Дмитро Юрі-
йович — член комісії, Парфентьєв Вадим Володимирович — член комісії. 
3). Про затвердження порядку проведення загальних зборів ПАТ «Васи-
лівський хлібокомбінат». ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований поря-
док проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Василівський хлібо-
комбінат». 4). Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
директора ПАТ «Василівський хлібокомбінат» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2014 році та напрями діяльності 
Товариства на 2015 рік. ВИРІШИЛИ: за наслідками розгляду затвердити 
звіт директора за 2014 рік. Визначити наступні основні напрямки діяль-
ності товариства на 2015 рік, зокрема: збільшення доходів за рахунок 
здачі в оренду додаткових приміщень; здійснення ремонту будівель за 
рахунок власних обігових коштів; покриття збитків товариства, погашен-
ня кредиторської заборгованості. 5). Про прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Василівський хлібокомбінат» 
про результати діяльності в 2014 році. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт На-
глядової ради за 2014 рік. 6). Про прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту ревізійної комісії ПАТ «Василівський хлібокомбінат» про ре-
зультати діяльності в 2014 році. Висновки щодо річної фінансової 
звітності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту та висновків. ВИРІ-
ШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік. 7). Про 
затвердження річного звіту ПАТ «Василівський хлібокомбінат» за 2014 
рік. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. 8). Про 
затвердження розподілу прибутку та збитків ПАТ «Василівський хлібо-
комбінат» за підсумками роботи за 2014 рік. ВИРІШИЛИ: Відповідно до 
звітів органів управління за результатами господарської діяльності за 
2014 рік товариство має прибуток, проте розподіл прибутку неможливий, 
так як він піде в рахунок часткового погашення непокритого збитку. За-
пропоновано вести господарську діяльність таким чином, щоб зменшити 
збитки Товариства. 9). Про прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів Наглядової ради ПАТ «Василівський хлібокомбінат». ВИРІ-

ШИЛИ: Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової 
ради Товариства. 10). Про прийняття рішення про обрання членів На-
глядової ради та строку їх повноважень. По даному питанню проводи-
лось кумулятивне голосування. Прийнято рішення — обрати членами 
Наглядової ради ПАТ «Василівський хлібокомбінат» у кількості трьох 
членів строком на три роки згідно статуту наступних кандидатів:
Компанія «Дункан Промоушнз Лтд» 91 147 524 голосів 
Колесниченко Вікторія Олександрів-
на

91 147 524 голосів 

ТОВ «Золота Айстра» 91 147 524 голосів 

11). Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Реві-
зійної комісії ПАТ «Василівський хлібокомбінат». ВИРІШИЛИ: Достроково 
припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства. 
12). Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Ва-
силівський хлібокомбінат» та строку їх повноважень. По даному питанню 
проводилось кумулятивне голосування. Прийнято рішення — обрати чле-
нами Ревізійної комісії ПАТ «Василівський хлібокомбінат» у кількості трьох 
членів строком на три роки згідно статуту наступних кандидатів:
Гурківська Лідія Михайлівна 91 147 524 голосів 
ТОВ «Рідна Земля» 91 147 524 голосів 
Компанія «Елдон Бізнес Інк.» 91 147 524 голосів 

13). Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «Василів-
ський хлібокомбінат» та уповноваження особи на їх підписання. ВИРІ-
ШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії на безо-
платній основі та уповноважити директора ПАТ «Василівський хлібоком-
бінат» на їх підписання.

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 31 208 30 833
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22459 1045
Довгострокові фінансові інвестиції 8063 29145
Запаси 82 82
Сумарна дебіторська заборгованість 55 24
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 29
Власний капітал 31092 30702
Статутний капітал 30734 30734
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (24582) (3538)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 94 92
Поточні зобов’язання і забезпечення 22 40
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(0,17113) 0,00023

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

(0,17113) 0,00023

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 122936680 122936680
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 «вАсилІвський ХлІбОкОМбІНАт»

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «бАштАНський сиРЗАвОД»
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активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та вста-
новлення 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 — Косячен-
ка С.О.; Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв — Гуменюк Л.П. 
2.  Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Головою Лiчильної комiсiї — 
Кулiкова М.М.; Членом Лiчильної комiсiї — Савченка А.В.; Членом Лiчильної 
комiсiї — Гадiона М.П. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки результатiв 
голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Баштанський сирзавод». 4. Затвердити Регламент проведення рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Баштанський сирзавод». З другого питання 
порядку денного: Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома i враху-
вати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi Товариства. Роботу 
Правлiння ПАТ «Баштанський сирзавод» щодо результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi та фiнансового стану Товариства у 2014 роцi визна-
ти задовiльною. Затвердити основнi напрямки та плани дiяльностi Товари-
ства 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, при-
йняти до вiдома i врахувати при затвердженнi рiчних результатiв дiяльностi 
Товариства. З п'ятого питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт 
ПАТ  «Баштанський сирзавод» за 2014 рiк та баланс Товариства станом на 
31.12.2014 рiк. З шостого питання порядку денного: 1. Затвердити, як резуль-
тат дiяльностi Товариства за 2014 рiк, прибуток у розмiрi 28788 тис. грн. 
2.  Прибуток Товариства у розмiрi 28788 тис. грн. залишити нерозподiленим, 
дивiденди не виплачувати. З сьомого питання порядку денного: Прибуток То-
вариства залишити нерозподiленим та направити на розвиток Товариства. З 
восьмого питання порядку денного: Схвалити укладенi ПАТ «Баштанський 
сирзавод» у 2014 роцi значнi правочини. З дев'ятого питання порядку денно-
го: 1. На пiдставi частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуть-
ся 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, 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 примусового 
(безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi вчи-
няються в рамках залучення зовнiшнього фiнансування, в тому числi третiми 
особами, надання та/або отримання кредитiв, гранична вартiсть яких за од-
ним правочином не перевищує 100 000 000,00 грн.; 2.Уповноважити Голову 
Правлiння Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (од-
ного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi 
дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв за умови одер-
жання попереднього Рiшення Наглядової ради Товариства.

вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 18.09.2015 року. 
Кворум зборів: 83,59 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Баштан-
ський сирзавод»: 1. Обрання Голови зборiв, секретаря та членiв лiчильної 
комiсiї зборiв. Затвердження регламенту зборiв; 2. Про дострокове припинен-
ня повноважень членiв Наглядової ради Товариства; 3. Про обрання членiв 
Наглядової ради Товариства; 4. Про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства; 5. Про 
схвалення та узгодження умов значного правочину, який буде вчинений Това-
риством; 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, якщо рин-
кова 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 «Ба-
штанський сирзавод».

Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку 
денного: 1. Обрати: Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  — 
Косяченка С.О.; Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв — 
Лиходiй С.I. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Головою Лiчильної 
комiсiї — Волощук Н.М.; Членом Лiчильної комiсiї — Савченка А.В.; Членом 
Лiчильної комiсiї — Гадiона М.П. 3. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки 
результатiв голосування з питань порядку денного позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Баштанський сирзавод». З другого питання порядку 
денного: Припинити повноваження та вiдкликати зi складу Наглядової ради 
Товариства Приватне акцiонерне товариство «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в особi 
представникiв: Вовченка С.М. — Голови Наглядової ради Товариства; Сло-
бодського I.С. — члена Наглядової ради Товариства; Шелудька Г.П. — На-
глядової ради Товариства. З третього питання порядку денного: Обрати На-

глядову ради ПАТ «Баштанський сирзавод» в кiлькостi 5 (п’яти) осiб термiном 
на 3 (три) роки у наступному складi: Вовченка С.М.; Слободського I.С.; Ше-
лудька Г.П.; Деркача О.В.; Горовенка М.О. З четвертого питання порядку ден-
ного: 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядо-
вої ради Товариства; 2. Встановити, шо члени Наглядової ради будуть 
виконувати свої обов’язки безоплатно; 3. Доручити Косяченку С.О. Головi 
Правлiння ПАТ «Баштанський сирзавод», укласти та пiдписати цивiльно-
правовi договори з членами Наглядової ради Товариства, в тому числi з Голо-
вою Наглядової ради, що буде обриний Наглядовою радою з числа її членiв. 
З п'ятого питання порядку денного: 1. Надати згоду на отримання Товари-
ством фiнансування в АТ «УкрСиббанк» у формi кредитної лiнiї з лiмiтом кре-
дитування 5 000 000,00 доларiв США строком до 01.07.2017 року спiльно з 
Публiчним акцiонерним товариством «Золотонiський маслоробний комбiнат» 
та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Еталонмолпродукт» як по-
зичальниками шляхом приєднання ПАТ «Баштанський сирзавод» до 
iснуючого Генерального договору про кредитування №11460796000 вiд 
«29»  серпня 2013 року. 2. Надати згоду на покладення на ПАТ «Баштанський 
сирзавод» обов’язку нести солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями 
Публiчного акцiонерного товариства «Золотонiський маслоробний комбiнат» 
та Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Еталонмолпродукт» за Гене-
ральним договором про кредитування №11460796000 вiд «29» серпня 2013 
року (як за траншами, отриманими ними пiсля приєднання Товариства до 
Кредитного договору, так i за траншами, отриманими Публiчним акцiонерним 
товариством «Золотонiський маслоробний комбiнат» та Товариством з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Еталонмолпродукт» до приєднання Товариства 
до Кредитного договору). 3. Надати повноваження Головi Правлiння ПАТ  «Ба-
штанський сирзавод» Косяченко С.О. на укладення i пiдписання з АТ «Укр-
Сиббанк» як з кредитором i з Публiчним акцiонерним товариством 
«Золотонiський маслоробний комбiнат» та Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Еталонмолпродукт» як спiвпозичальниками вiдповiдної 
додаткової угоди до Генерального договору про кредитування №11460796000 
вiд «29» серпня 2013 року, в тому числi будь-яких доповнень та додаткiв до 
цiєї додаткової угоди, а також документiв, пов`язаних з реалiзацiєю наданих 
йому повноважень. Голова Правлiння ПАТ «Баштанський сирзавод» Кося-
ченко С.О. має право передоручити повноваження, наданi йому цим протоко-
лом, будь-якiй особi на пiдставi довiреностi, виданої в порядку, що передба-
чений 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 Това-
риством протягом 1 (одного) року з дати проведення позачергових 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) гри-
вень або еквiвалент цiєї суми за курсом НБУ на дату укладання вiдповiдного 
правочину; 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 (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, протягом 1 (од-
ного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi 
дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв за умови одер-
жання попереднього Рiшення Наглядової ради Товариства.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не прий-
малось.

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

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 330 654 345 938
Основні засоби (за залишковою вартістю) 61 016 73 348
Довгострокові фінансові інвестиції 401 401
Запаси 53 924 58 792
Сумарна дебіторська заборгованість 186 302 182 010
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 788 5 293
Власний капітал 157 459 161 407
Статутний капітал 523 523
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 148 126 152 074
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 65 338 69 140
Поточні зобов’язання і забезпечення 107 857 115 391
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -15,54 108,91
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-15,54 108,91

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 254 028 254 028
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, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Київметалопром»; 02138895; Київська, Василькiвський, 08623,  
смт. Калинiвка, вул. Iндустрiальна, будинок 7; (044) 496-91-54.

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 річ-
ну інформацію: http://kievmetalloprom.emitents.net.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аудит-партнер», 22795553.

5. Інформація про загальні збори 
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2015.
Місце проведення загальних зборів: смт. Калинівка, Васильківський 

район, Київська область, вул. Індустріальна, буд. 7, актова зала № 1.
Час початку реєстрації учасників: 11:00. Час закінчення реєстрації 

учасників: 11:45.
Час відкриття зборів: 12:00.
На Зборах присутні акціонери Товариства (їх представники), які сукуп-

но є власниками 99,78% голосуючих акцій.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Про затвердження звіту Голови Правління Товариства за результа-

тами діяльності Товариства у 2014 році.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результата-

ми діяльності Товариства у 2014 році.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії та балансу Товариства за 

2014 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

роботи у 2014 році.
7. Про затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансо-

вої діяльності Товариства у 2014 році.
8. Про схвалення та затвердження прийнятих Товариством рішень та 

укладених правочинів. 
9. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2015-2016 роках.
10. Про попереднє схвалення значного правочину.
1. З 1-го питання порядку денного «Про обрання Голови та членів лі-

чильної комісії»
Проект рішення:
«Обрати Лічильну комісію в складі:
Голова Лічильної комісії — Козолій Любов Олександрівна;
член Лічильної комісії — Цимбалюк Юрій Степанович;
член Лічильної комісії — Матвєєва Надія Василівна.»
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: акціонер Товариства 

ТОВ «Епіцентр К» в особі Генерального директора Михайлишина П.Й. 
Рішення ПРИЙНЯТО.
2. З 2-го питання порядку денного «Про затвердження порядку (регла-

менту) проведення Зборів»
Проект рішення:
«Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціо-

нерів:
Виступи доповідачів з питань порядку денного зборів — до 15 хви-

лин, виступи учасників Зборів у дебатах та в обговореннях з питань 
порядку денного — до 5 хвилин, відповіді на питання — до 3 хвилин, до-
відки — до 1 хвилини, закінчити Збори не пізніше, ніж через 5 годин ро-
боти. 

Встановити порядок розгляду питань порядку денного Зборів у від-
повідності до порядку, вказаному в повідомлені про скликання чергових 
загальних зборів акціонерів Товариства, яке було у встановленому по-
рядку опубліковано та надіслано кожному акціонеру, зазначеному в пере-
ліку акціонерів станом на 16 березня 2015 року.

Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів 
акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря збо-
рів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розгляда-
ється. Питання по поточному питанню приймаються до моменту по-
чатку голосування по цьому питанню порядку денного.

Усі питання від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначен-
ням прізвища та імені особи, яка задає питання, а від акціонерів — юри-
дичних осіб — із зазначенням назви юридичної особи — акціонера та 
прізвища його представника (за наявності). 

Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасни-
ками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням 
прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за на-
явності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представ-

ник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту 
закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного 
Зборів.

Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх 
представників з питань порядку денного загальних зборів, що не міс-
тять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з 
голосу» не розглядаються. Учасники Зборів можуть висловлюватися «з 
місць» тільки з дозволу голови загальних зборів. Усі інші процедури та 
питання, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів 
Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту 
ПАТ «Київметалопром» та чинного законодавства України.»

Особа, яка винесла даний проект на розгляд: акціонер Товариства 
ТОВ «Епіцентр К» в особі Генерального директора Михайлишина П.Й. 

Рішення ПРИЙНЯТО.
3. З 3-го питання порядку денного «Про затвердження звіту Голови 

Правління Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 
році»

«Затвердити звіт Голови Правління Товариства за результатами 
діяльності Товариства у 2014 році.»

Особа, яка винесла даний проект на розгляд: акціонер Товариства 
ТОВ «Епіцентр К» в особі Генерального директора Михайлишина П.Й. 

Рішення ПРИЙНЯТО.
4. З 4-го питання порядку денного «Про затвердження звіту Наглядової 

ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році»
Проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами ді-

яльності Товариства у 2014 році.»
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: акціонер Товариства 

ТОВ «Епіцентр К» в особі Генерального директора Михайлишина П.Й. 
Рішення ПРИЙНЯТО.
5. З 5-го питання порядку денного «Про затвердження звіту Ревізійної 

комісії та балансу Товариства за 2014 рік»
Проект рішення:
«Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та баланс Товари-

ства за 2014 рік.»
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: акціонер Товариства 

ТОВ «Епіцентр К» в особі Генерального директора Михайлишина П.Й. 
Рішення ПРИЙНЯТО.
6. З 6-го питання порядку денного «Про розподіл прибутку (покриття 

збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році»
Проект рішення:
«Визначити, що отриманий за підсумками роботи Товариства у 

2014 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.»
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: акціонер Товариства 

ТОВ «Епіцентр К» в особі Генерального директора Михайлишина П.Й. 
Рішення ПРИЙНЯТО.
7. З 7-го питання порядку денного (Про затвердження річного звіту То-

вариства та результатів фінансової діяльності Товариства у 2014 році.)
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства та результати фінансової ді-

яльності Товариства у 2014 році.»
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: акціонер Товариства 

ТОВ «Епіцентр К» в особі Генерального директора Михайлишина П.Й. 
Рішення ПРИЙНЯТО.
8. З 8-го питання порядку денного «Про схвалення та затвердження 

прийнятих Товариством рішень та укладених правочинів»
Проект рішення:
«Схвалити та затвердити прийняті Товариством рішення та укла-

дені правочини.»
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: акціонер Товариства 

ТОВ «Епіцентр К» в особі Генерального директора Михайлишина П.Й. 
Рішення ПРИЙНЯТО.
9. З 9-го питання порядку денного «Про основні напрямки діяльності 

Товариства у 2015-2016 роках»
Проект рішення:
«Затвердити наступні основні напрямки діяльності Товариства в 

2014-2015 роках:
1. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин кон-

струкцій.
2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого неру-

хомого майна.»
Особа, яка винесла даний проект на розгляд: акціонер Товариства 

ТОВ «Епіцентр К» в особі Генерального директора Михайлишина П.Й. 
Рішення ПРИЙНЯТО.
10. З 10-го питання порядку денного «Про попереднє схвалення зна-

чного правочину»
«На виконання ч. 3 ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» прийняти 
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рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2015-2016 роки 
щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, інших активів, 
дозволених законодавством України, робіт та послуг, інвестиційних до-
говорів тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 
200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати 
повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді То-
вариства.»

Рішення ПРИЙНЯТО.
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 32935 33181
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27391 26122
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 288 1690

Сумарна дебіторська заборгованість 1170 1425
Грошові кошти та їх еквіваленти 1108 2491
Власний капітал 32004 31931
Статутний капітал 4568 4568
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14946 -15031
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 658
Поточні зобов’язання і забезпечення 931 592
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.00367 0.21023

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

0.00367 0.21023

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 18270500 18270500
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: ПублIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ПОлтАвський АлМАЗНий IНстРу-
МеНт», 33804724, Україна Полтавська обл. Октябрський р-н 36023 
м.  Полтава вул. Красiна, 71-Б, 0532-50-38-34.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «БIНА», 23285643.

5. Інформація про загальні збори: 
09.04.2015 проведено річні загальні збори. При прийняттi рiшення про 

скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв Наглядовою радою попере-
дньо затверджено наступний порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї за-
гальних зборiв. 2.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних 
зборiв. 3.Звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття 
рiшення за результатами розгляду звiту Директора Товариства про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. 4.Звiт Наглядової ради за 
2014 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради 
за 2014 рiк. 5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за ре-
зультатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 6.Затвердження 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк. 7.Прийняття рiшення про 
попереднє схвалення значного правочину мiж ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний iнструмент» (м. Бєлго-
род, РФ). 8.Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  
9.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10.Припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Това-
риства. 12.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених законом. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за результатами 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 13.Обрання особи уповноваженої Товари-
ством пiдписувати договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 
14.Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства. В уста-
новлений законом термiн iнших пропозицiй щодо порядку денного вiд 
акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Об-
рати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї: Черновол 
Наталiя Миколаївна, члени лiчильної комiсiї: Ануфрiєнко Iрина Миколаївна, 
Бєлiченко Микола Анатолiйович, Глущенко Ганна Анатолiївна, Капуста Дми-
тро Володимирович, Крещенко Леонiд Федотович, Попова Вiкторiя Василiвна, 
Пашолка Вiктор Григорович, Роман Тетяна Григорiвна, Стоножко Сергiй Воло-
димирович. 2.Затвердити наступний регламент зборiв: виступи, пропозицiї, 
довiдки до 10 хвилин по кожному питанню. Кожен iндивiдуальний виступ, 
пропозицiя, довiдка не бiльше 5 хвилин. Перерву провести по мiрi необхiдностi. 
Затвердити наступний порядок проведення зборiв: Обрати редакцiйну комiсiю 
у наступному складi: Чеверденко Вiктор Олександрович, Гордiєнко Наталiя 
Вiталiївна. За проханням акцiонерiв, якi не володiють українською мовою, про-
водити збори росiйською мовою. 3.Затвердити Звiт Директора ПАТ «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 
4.Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. 5.Затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2014 рiк. 6.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 

2014  рiк. 7.Схвалити значний правочин (ряд правочинiв) мiж ПАТ «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний 
iнструмент» (м.  Бєлгород, РФ) по поставцi продукцiї на сукупну суму, яка не 
перевищує 3 млн. 500 тисяч доларiв США (за офiцiйним курсом НБУ на день 
кожної поставки) термiном не бiльше одного року (до проведення чергових 
зборiв акцiонерiв). 8.Припинити повноваження членiв Наглядової ради, обра-
них на загальних зборах акцiонерiв 27 березня 2014 року. 9.Обрати до складу 
Наглядової ради Товариства: 1.Компанiю Rendorz Holdings Limited. 2.Дiброву 
Олександра Олександровича трейдера з цiнних паперiв Корпорацiї «NCH 
Advisors, Inc.». 3.Мiхаля Вiталiя Кiмовича президента ЗАТ «Орсвiт Груп». 
4. Тейлор Iтан Кiм керiвника трейдингового вiддiлу Корпорацiї «NCH Advisors, 
Inc.». 5.Токолiша Джона iнвестицiйного радника Корпорацiї «NCH Advisors, 
Inc.». 10.Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних на за-
гальних зборах акцiонерiв 27 березня 2014 року. 11.Обрати до складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства: 1. Бєлякову Юлiю Генадiївну фiнансового директора 
Корпорацiї «NCH Advisors, Inc.». 2. Морозову Наталiю Миколаївну фахiвця з 
цiнних паперiв Корпорацiї «NCH Advisors, Inc.». 3. Сурiну Наталiю Миколаївну 
начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». 
12.На даний час дивiденди за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк не нараховувати та не виплачувати. 13.Упо-
вноважити директора Товариства Басана Iгоря Леонiдовича пiдписати вiд 
iменi ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» договори з членами 
Наглядової ради i членами Ревiзiйної комiсiї. 14.Затвердити змiни до Поло-
ження про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Полтавський 
алмазний iнструмент», виклавши пункт 6.4 Положення в наступнiй редакцiї: «У 
випадку прийняття рiшення членом Наглядової ради про укладення договору 
на платнiй основi, йому виплачується щомiсячна винагорода в розмiрi 10 000 
(десять тисяч) гривень. Крiм того, у випадку прийняття Загальними зборами 
акцiонерiв рiшення про виплату дивiдендiв за результатами роботи Товари-
ства за попереднiй рiк або рiшення про вiдшкодування збиткiв акцiонерам, 
пов'язаних iз зменшенням статутного капiталу Товариства, членовi Наглядо-
вої ради виплачується одноразова премiя в розмiрi 0,2% вiд суми дивiдендiв 
або вiд суми вiдшкодування збиткiв.

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

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

(тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 50821 43499
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18019 17991
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9588 7196
Сумарна дебіторська заборгованість 7447 5272
Грошові кошти та їх еквіваленти 15681 12719
Власний капітал 41558 36232
Статутний капітал 24888 24888
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15337 10863
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1555 1482
Поточні зобов’язання і забезпечення 7708 5785
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.) 8379750 8379750
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів 
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Річна інформація емітента цінних паперів тОв «А.в.с.» за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: тОвАРиствО З ОбМеже-
НОЮ вIДПОвIДАльНIстЮ «А.в.с.»; 32348227; 03680, 
м.  Київ, Анрi Барбюса, 37/1, лiтера «Б»; 0444981165.

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://www.prestigehall.com.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ АФ «АленАудит», 35281710.

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товари-
ством.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 586991 541616
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3537 2409
Довгострокові фінансові інвестиції 1483 2114
Запаси 412270 365201
Сумарна дебіторська заборгованість 10212 16236
Грошові кошти та їх еквіваленти 4604 19253
Власний капітал -245971 -119091
Статутний капітал 325000 325000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -550552 -366265
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 304295 308454
Поточні зобов’язання і забезпечення 528667 352253
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
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: тОвАРиствО З ОбМеже-
НОЮ вIДПОвIДАльНIстЮ «вiейбi лiзинг»; 33880354; 
01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»; +38 (044) 359 0 399.

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 річ-
ну інформацію: www.vableasing.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси», 34619277.

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товариством.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів про-

тягом 2015 року не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 149929 167045
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2073 3428
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8 352
Сумарна дебіторська заборгованість 68828 86008
Грошові кошти та їх еквіваленти 728 5583
Власний капітал 94684 85559
Статутний капітал 35350 35350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18246 9121
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 7984 33299
Поточні зобов’язання і забезпечення 47261 48187
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

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: тОвАРиствО З ОбМеже-
НОЮ вIДПОвIДАльНIстЮ «буДIвельНО-кОМеР-
ЦIйНА ФIРМА «гРАНIт»; 30023823; 04073, м. Київ, вул. Сирець-
ка, 33, лiт. С; (044) 230-31-89, 230-35-42.

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: www.granit.org.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фірма «Аудит-Легiст», 22636856.

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товариством.
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 197891 275429
Основні засоби (за залишковою вартістю) 47711 51543
Довгострокові фінансові інвестиції 4953 3083
Запаси 41738 85069
Сумарна дебіторська заборгованість 22664 50799
Грошові кошти та їх еквіваленти 1737 393
Власний капітал 68592 78132
Статутний капітал 12675 12675
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 55917 65457
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 66986 66986
Поточні зобов’язання і забезпечення 62313 130311
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

ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«гАлиЦький МеХАНІЧНий ЗАвОД»

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 «ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД»; 05759244; 77100, Iвано-Франкiвська обл. м.Галич, 
вул. Вітовського,20; (03431)21596; 2.Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії:29.04.2016р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію:galichmz.com.ua. 4.Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватна аудиторська фірма «Полюс-аудит»; 31790207. 5. Інфор-
мація про загальні збори: 22.05.2015р. Кворум зборів: 84,91%. Осiб, що 
подавали пропозицiї до порядку денного немає. Перелiк питань, що роз-
глядалися на загальних зборах та результати розгляду питань:1.Обрання 
членів лічильної комісії.-Обрано. 2.Розгляд звіту Директора Товариства 
за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.-Взято до 
відома. 3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду.-Взято до відома. 4.Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2014 рік.-Затверджено. 5.Розподіл 
прибутку і збитків Товариства.-В зв’язку з вiдсутнiстю прибутку за 2014р. 
прибуток не розподiляти. 6.Інформація про дивіденди: протягом звіт-
ного 2015року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) (2015р./2014р.): Усього активів:45314/45276; 
основні засоби (за залишковою вартістю):950/989; довгострокові фінан-
сові інвестиції:43938/43938; запаси:278/340; сумарна дебіторська 
заборгованість:143/6; грошові кошти та їх еквіваленти:0/1; власний 
капітал:45296/45248; статутний капітал:44428/44428; нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток):868/820; довгострокові зобов'язання:0/0; 
поточні зобов'язання:18/28; чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію:48/-78; скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту ак-
цію (грн.):-0,0000003/0,0000004; середньорічна кількість простих акцій 
(шт.):177710000/177710000; 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
I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство «Коростенська райагропромтехнiка»; 
код за ЄДРПОУ 05519267; місцезнаходження: 11508, Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Чапаєва, буд. 3, міжміський код та телефон емітента: 
(04142) 43394. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016 р. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію www.krapt.com.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудитор-
ська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ 31133478. 5. Інформація про 
загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачергові загальні збори не 
скликались i не проводились в зв’язку з відсутністю грошових коштів на 
організацію їх скликання. 6. Інформація про дивіденди. За результатами 
2014 та 2015 років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  4205  3854
Основні засоби (за залишковою вартістю)  688  622
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 

Запаси  786  1815
Сумарна дебіторська заборгованість  2712  1403
Грошові кошти та їх еквіваленти  4  9
Власний капітал  3514  2843
Статутний капітал  585  585
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  2929  2258
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  691  1011
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.2868457  0.0042749

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

0.2868457  0.0042749

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2339237  2339237
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від статутно-
го капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

генеральний директор  васькiвський сергiй володимирович.

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «кОРОстеНськА РАйАгРОПРОМтеХНIкА»

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«кIльЦе»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КIЛЬЦЕ»; 05796400; 65088, Одеська область, Київський, м. ОДЕ-
СА, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, буд. 92/94; (0482) 45-64-67.

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: 05796400.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БРІК», 33865551.

5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.04.2015 р. з наступним 

порядком денним: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення 
про пинення iх повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних 
зборiв. 3. Прийняття рiшеня з питвнь порядку проведення Загальних 
зборiв. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 5. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товари-
ства за 2014 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
висновкiв ревiзора товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження звiту та ба-
лансу товариства за 2014 рiк. 8. Про розподiл прибутку (визначення по-
рядку покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи за 2014 рiк.

Всi питання по порядку денному розглянутi в повному обсязi. Рiшення 
затвердженi. Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.

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

II. Основні показники фінансово-господарської 
 діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  23090.2  24103.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)  22141.3  23009.7
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  453.3  605.5
Сумарна дебіторська заборгованість  339.1  322.3
Грошові кошти та їх еквіваленти  156.5  165.5
Власний капітал  6157.4  5795.1
Статутний капітал  4685.8  4685.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -2850.2  -3212.5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  16827.0  17620.0
Поточні зобов’язання і забезпечення  105.8  687.9
Чистий прибуток (збиток)  362.3  13.1

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«ЧеРНIгIвський IНстРуМеНтАльНий 

ЗАвОД»
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 
«Чернiгiвський iнструментальний завод»; 00222462; Чернігівська, Новоза-
водський, 14037, м. Чернiгiв, Iнструментальна, 18; 0462728432.

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 річ-
ну інформацію: http://vatchiz.jimdo.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «НIЛ», 38054314.

5. Інформація про загальні збори
30.04.2015 р.
1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

за 2014 рiк.
2. Звiт ревiзiйної комiсiї про результати господарської дiяльностi за 

2014 рiк.
3. Звiт голови спостережної ради про роботу за звiтний перiод.
4. Затвердження рiчних звiтiв, балансу, розподiл прибутку за 2014 рiк.
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 14182 10684
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2607 2610
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9893 7869
Сумарна дебіторська заборгованість 425 14
Грошові кошти та їх еквіваленти 1250 70
Власний капітал 12833 9033
Статутний капітал 56 56
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9138 5338
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1349 1651
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

3.39729 1.52989

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

3.39729 1.52989

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1128841 1128841
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0
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ПРивАтНе ПIДПРиєМствО 
виРОбНиЧО-кОМеРЦIйНА ФIРМА 

«МIкРОМегАс»
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 
ПIДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА 
«МIКРОМЕГАС»; 30199632; 65063 Одеська область Приморський ра-
йон м. Одеса вул. Армiйська, 18А; (048) 728-13-08.

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: www.micromegas.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИН-
ГОВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ, 21026423.

5. Інформація про загальні збори: Заповнюють емітенти — акціо-
нерні товариства.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 844919.77 0.00

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн. 

0.00 0.00 0.00 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 564325.00 0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

. . . . . . . .

Дата виплати 
дивідендів

. . . . 25.12.2014 . .

Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 
28.12.2015 року. Засновнику ПП ВКФ «МИКРО-
МЕГАС» Фрiдбургу Ю.Л. були виплаченi 
дивiденди у розмiрi 564 328,00 грн.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 275455  237697
Основні засоби (за залишковою вартістю)  5828  4587
Довгострокові фінансові інвестиції  5336  6109
Запаси  92033  72752
Сумарна дебіторська заборгованість  90372  86000
Грошові кошти та їх еквіваленти  313  21
Власний капітал  5101  19850
Статутний капітал  2400  2400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  2701  2515
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  81238  81215
Поточні зобов’язання і забеспечення 189116  136632
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  --  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 --  -- 

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

генеральний директор ____________  каражелясков I.М.

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«львIв-АвтО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Львiв-Авто»; 03112892; Україна Львівська обл. Залiзничний р-н 
79040 Львiв Городоцька, 282; 032 295 62 22 032 295 02 22.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТзОВ Аудиротська фiрма 
«Львiвський аудит», 23273456.

5. Інформація про загальні збори: 
27.04.2015 проведено річні загальні збори. 1. Обрання членів лі-

чильної комісії. 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних 
зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Генерального директора Товари-
ства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за 
підсумками перевірки. 6. Затвердження річного звіту і балансу Товари-
ства за 2014 рік. 7. Розподіл прибутку та покриття збитку Товариства у 
2014 році. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом року. Порядок денний сформований 
виконавчим органом Товариства. Пропозицiй до порядку денного не 
було. Результати розгляду питань: Звiт Генерального директора Това-
риства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк 
затвердити. Дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства — Генераль-
ного директора визнати задовiльною. Звiт Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рiк прийняти до вiдома. Дiяльнiсть Наглядової ради ви-
знати задовiльною. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про перевiрку 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затверди-
ти. Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік станом на 
31.12.2014  року з валютою балансу 12205 тисяч гривень затвердити. 
Консолідований річний звіт та баланс Товариства станом на 
31.12.2014року з валютою балансу 12504 тисяч гривень затвердити. 
Згідно річного звіту Товариства у 2014 році фінансовий результат — 
збиток 447 тисяч гривень, запропоновано покрити збиток 447 тис. грн. 
за рахунок прибутку минулих періодів. Схвалити попередньо укладен-
ня Товариством значних правочинiв.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 10831 12504
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1029 1322
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 665 1105
Сумарна дебіторська заборгованість 215 860
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 43
Власний капітал 7374 7162
Статутний капітал 360 360
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

6918 6706

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2802 4441
Поточні зобов’язання і забезпечення 655 901
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0,69 -0,745

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

0,69 -0,745

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 600164 600164
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду
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ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«житОМиРЗООветПОстАЧ»

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

Публiчне акцiонерне товариство «Житомирзооветпостач», код за ЄДРПОУ 
00727096, місцезнаходження 10019, м. Житомир вул. Слобiдська, буд. 27, 
міжміський код та телефон емітента 0412-51-98-00. 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії 28.04.2016 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію www.zoovetpostach.besaba.com. 4. 
Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності Приватне Підприємство Аудиторська Фірма «ФАВОРИТ», код за 
ЄДРПОУ 38949337. 5. Інформація про загальні збори: В звітному році 
загальнi збори акцiонерiв скликались 24.04.2015 р. Загальні збори не від-
булися в звязку з відсутністю кворуму, рішення з питань, включених до 
порядку денного, зборами не приймались. Особа, що подавала пропозиції 
до переліку питань порядку денного зборів, — акціонер ТОВ «АСКОП».

Також в звітному році загальнi збори акцiонерiв скликались 
19.06.2015 р. Загальні збори не відбулися в звязку з відсутністю кворуму, 
рішення з питань, включених до порядку денного, зборами не прийма-
лись. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного 
зборів, відсутні. Позачергові загальнi збори акцiонерiв були проведені 
15.12.2015 р. Перелік питань, що розглядалися на зборах: 1.Прийняття 
рiшення про змiну типу товариства з Публiчного акцiонерного товариства 
на Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. 2.Про внесення змiн до По-
ложень про Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю та 
Структурнi пiдроздiли товариства. 3.Про розподiл та покриття збиткiв.  
4.Переобрання Наглядової Ради. 5. Переобрання Ревiзiйної комiсiї. 6.Роз-
гляд та затвердження звiтiв Виконавчого органу, Наглядової Ради та 
Ревiзiйної комiсiї. 7.Демонтаж старої аварiйної котельнi. 8.Демонтаж скла-
ду паливно-мастильних матерiалiв. 9.Про затвердження акту-прийому-
передачi справ, заяви про звiльнення директора та протоколу Наглядової 
Ради про змiну директора. 10.Внесення змiн до п.11.3.7 Статуту товари-
ства «Про зменшення кiлькiстного складу Наглядової Ради з 5 осiб до  
3 осiб», внесення змiн в п.5.1 Статуту товариства добавити п.5.1.5 
«Акцiонерами-власниками товариства визнаються особи вiдповiдно до 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв». 11.Пiдготовка матерiалiв в 
прокуратуру для порушення кримiнальної справи по питаннях: Витребу-
вання iз незаконного володiння ветаптеки по вул.Хлiбнiй,15 в м. Житомирi, 
Витребування iз незаконного володiння гаражiв по вул.Хлiбнiй,15а в 
м. Житомирi, Витребування iз незаконного володiння примiщення 
Баранiвської ветаптеки по вул.Першотравневiй,19 в м.Баранiвцi Жито-
мирскьї областi, Витребування фiнансової компенсацiї по 
Червоноармiйськiй ветаптецi по вул. Шевченка, 138 в смт.Червоноармiйськ 
Житомирської обл. та бувшiй Коростишiвськiй ветаптецi по 
вул. Шевченко,40 в м.Коростишiв Житомирської обл. Особа, що подавала 
пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, — акціонер Ткачен-
ко І.А. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, що роз-
глядалися на зборах, були прийняті рішення. 6. Інформація про дивіден-
ди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  722  773
Основні засоби (за залишковою вартістю)  316  344
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  283  340
Сумарна дебіторська заборгованість  40  50
Грошові кошти та їх еквіваленти  74  29
Власний капітал  559  615
Статутний капітал  196  196
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  353  409
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  163  158
Чистий прибуток збиток на одну просту акцію 
(грн.)

 -0.06999  -0.10563

Скоригований чистий збиток на одну просту 
акцію (грн.) 

 -0.06999  -0.10563

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  785744  785744
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Директор ____________  ткаченко Iгор Анатолiйович

ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«еНеРгІЯ-7»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне 
товариство «Енергія-7», 00148040, вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 
Шевченкiвський, 04112, (044) 440-81-23.

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: 00148040.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит», 33304128.

5. Інформація про загальні збори
23.04.2015, чергові.
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що бе-

руть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосуван-

ня на Загальних зборах Товариства. 
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту аудитора.

6. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, в тому чис-
лі  — звіту про фінансові результати та балансу.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом.

9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
10. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради 

Товариства.
11. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови та членів наглядової ради Товариства. 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 

договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Голо-
вою та членами наглядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або 
про попереднє схвалення значних 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 585 630
Основні засоби (за залишковою вартістю) 577 606
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 7 20
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4
Власний капітал 145 143
Статутний капітал 10491 10491
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -11021 -11023
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 99 99
Поточні зобов’язання і забезпечення 341 388
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 -0,009

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

0 -0,009

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 41964562 41964562
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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ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«теХIНМАш»

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 
«Техiнмаш»; 00217024; Тернопільська, д/н, 46000, м. Тернопiль, вул. Ми-
кулинецька, буд. 46/А; (0352)235614.

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: www. techinmash.ltd.ua

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

5. Інформація про загальні збори: Збори — чергові, проведені 
28.04.15р., кворум — 95.89%. Опис: Одностайно затверджений зборами 
акцiонерiв такий порядок денний: 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 основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 
2015  роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт На-
глядової 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. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2014 рiк. 6. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) То-
вариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. 7. Про затвердження вчине-
них у 2014 роцi значних правочинiв та попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у 2015 роцi. Рiшення 
зборiв: 1. По першому питанню: в лiчильну комiсiю загальних зборiв 
акцiонерiв в складi 3 осiб обрати: Лукаву Iрину Ярославiвну, Сидоренко 
Галину Миколаївну, Стрелець Олену Миколаївну. Затвердити наступний 
регламент зборiв акцiонерiв — для доповiдей — до 10 хв., для виступiв, 
запитань — до 3 хв та порядок голосування: голосування проводити за 
принципом «одна акцiя — один голос» за допомогою iменного бюлетеня 
№1 шляхом пiдрахунку голосiв «за», «проти», «утримався» i бюлетеня 
№2 кумулятивного голосування по питанню обрання членiв наглядової 
ради, бюлетеня №3 кумулятивного голосування по питанню обрання 
членiв ревiзiйної комiсiї. 2. По другому питанню: Затвердити звiт правлiння 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та основнi 
напрямки дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 3. По третьому питанню: За-
твердити звiт Наглядової ради ПАТ «Техiнмаш» за 2014р. 4. По четверто-
му питанню: Затвердити звiт про роботу та висновки ревiзiйної комiсiї 
щодо рiчного звiту i балансу за 2014 рiк. 5. По п’ятому питанню: Рiчний звiт 
та баланс Товариства за 2014 рiк затвердити. 6. По шостому питанню: 
Чистий прибуток, який залишився у розпорядженнi пiдприємства в сумi 
1  742 000грн. розподiлити так: — резервний фонд (5%) — 87 100 грн. — 
решту коштiв в сумi 1 654 900 грн. направити на розвиток виробництва. 
7.  По сьомому питанню: Попередньо схвалити правочин мiж Товариством 
та ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент», який буде укладатись в 2015р. та сума 
якого перевищить 25% вартостi активiв Товариства.

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 31661 34120
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2827 3237
Довгострокові фінансові інвестиції 8218 8218
Запаси 4967 4579
Сумарна дебіторська заборгованість 141 166
Грошові кошти та їх еквіваленти 2128 716
Власний капітал 21422 20365
Статутний капітал 11592 11592
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5384 4379
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 10239 13755
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.0228 0.0451

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

0.0228 0.0451

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 46336883 46336883
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«ОДеське сктб ПРОДМАш»
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 «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», 14308204, 65005 
м. Одеса вул.Михайлiвська, буд.25, (048) 7280003.

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.sktb.odessa.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БРІК», 33865551

5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 24.04.2015.
Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припи-

нення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних 

зборiв.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової 

ради за 2014 рiк.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв 

ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
7.Затвердження звiту та балансу товариства за 2014 рiк.
8.Про розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) 

товариства за пiдсумками роботи за 2014 рiк.
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв нагля-

дової ради.
10.Обрання членiв наглядової ради.
11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової 
ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами нагля-
дової ради.

Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання 
по порядку денному розглянутi в повному обсязi. Рiшення 
затвердженi.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  3847  3972
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2907  3126
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  482  798
Грошові кошти та їх еквіваленти  458  48
Власний капітал  1651  1332
Статутний капітал  30  30
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -370  -689

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  2196  2640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2.68184420 -0.13451260

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

2.68184420 -0.13451260

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  118948  118948
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп цінних паперів власних випусків 
протягом періоду 

Директор ____________  Дуднiк свiтлана валентинiвна
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне 
товариство «Укравторесурс», 00426526, вул. Короленкiвська, 4, 
м. Київ, 01033, (044) 287-05-16.

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: 00426526.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит», 33304128.

5. Інформація про загальні збори
24.04.2015, чергові.
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що бе-

руть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт аудитора Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту і ви-
сновку аудитора за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту аудитора.

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 
2014 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, в тому чис-
лі  — звіту про фінансові результати та балансу.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе-
редбачених законом.

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради То-

вариства.
10. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови та членів наглядової ради Товариства. 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 

договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Голо-
вою та членами наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або 
про попереднє схвалення значних 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 86722 86737
Основні засоби (за залишковою вартістю) 70 91
Довгострокові фінансові інвестиції 78 0
Запаси 9 2
Сумарна дебіторська заборгованість 633 755
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал 86130 85750
Статутний капітал 11518 11518
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

74257 73877

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 61
Поточні зобов’язання і забезпечення 592 926
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0,0196

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

0 0,0196

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2215015 2215015
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 
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ПОвІДОМлеННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Укравторесурс»

2. Код за ЄДРПОУ: 00426526
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 492-74-72, 287-05-16
5. Електронна поштова адреса: lilya@itt-invest.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 00426526.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 1/2016 від 

28.04.2016 р.було прийнято рішення про припинення повноважень На-
глядової ради. Звільнено з посади Голови Наглядової ради ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» 
(код за ЄДРПОУ 23517763), в особі уповноваженого представника, що 
діяв на встановленій законодавством підставі. Володіє 23,645392 % в 
статутному капіталі емітента. На посаді перебував 8 років. У посадових 
осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 1/2016 від 
28.04.2016 р.було прийнято рішення про припинення повноважень На-
глядової ради. Звільнено з посади Члена Наглядової ради ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ТРАНС-
ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35289730), в особі уповноваженого представ-
ника, що діяв на встановленій законодавством підставі. Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. На посаді перебував 8 років. У 
посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 1/2016 від 
28.04.2016 р.було прийнято рішення про припинення повноважень На-
глядової ради. Звільнено з посади Члена Наглядової ради ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІТТ-
НЕРУХОМІСТЬ» (код за ЄДРПОУ 35235947), в особі уповноваженого 
представника, що діяв на встановленій законодавством підставі. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. На посаді перебував 
8  років. У посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 1/2016 від 
28.04.2016 р.було прийнято рішення про обрання Наглядової ради. При-
значено на посаду Голови Наглядової Ради Логінова Михайла Микола-
йовича (паспорт: серiї ТТ № 143988, виданий Святошинським РВ ГУ 
ДМВС України в місті Києві 10.01.2013 р.). Володіє 3,445033 % в статут-
ному капіталі емітента. Призначено на посаду на 5 років. Iншi посади, 
якi обiймав протягом своєї дiяльностi: директор ПрАТ IК «IТТ-iнвест». 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 1/2016 від 
28.04.2016 р.було прийнято рішення про обрання Наглядової ради. При-
значено на посаду Члена Наглядової Ради Архипенко Сергія Миколайо-
вича (паспорт серії МЕ №392790, виданий Оболонським РУГУ МВС 
України в м. Києві 07.09.2004р.). Володіє 32,714992 % в статутному капі-
талі емітента. Призначено на посаду на 5 років. Iншi посади, якi обiймав 
протягом своєї дiяльностi: Голова Наглядової ради ПАТ «Фірма Київ-
здравреконструкція». Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 1/2016 від 
28.04.2016 р.було прийнято рішення про обрання Наглядової ради. При-
значено на посаду Члена Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» (код за 
ЄДРПОУ 23517763), в особі уповноваженого представника, що діє на 
встановленій законодавством підставі. Володіє 23,645392% в статутно-
му капіталі емітента. Призначено на посаду на 5 років. У посадових осіб 
емітента непогашеної судимості 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 згід-
но із законодавством.

генеральний директор  кириченко вiктор Миколайович
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«укРвОДбуД»
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 
Управлiння будiвництва «Укрводбуд»; 01036201; 74800, Херсонська об-
ласть, м. Каховка, вул. Ленiна, б. 130, 05536-44105.

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: www.ukrvodbud.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
незалежна аудиторська фiрма «Прiоритет», 14124964.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення 22.04.2016 р. По-

рядок денний 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загаль-
них зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її скла-
ду. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління. 3. Розгляд звіту Наглядової ради То-
вариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 4.Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про 
результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ре-
візійної комісії. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2015 р. 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 
2015 р. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів. 8. Про затвер-
дження рішень прийнятих Правлінням товариства. 9. Внесення та за-
твердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у 
новій редакції. 10. Про припинення діяльності ДП ПМК 97 ВАТ «Управлін-
ня будівництва «Укрводбуд» шляхом його ліквідації. Збори прийняли рі-
шення По питанню № 1– обрати Лічильну комісію. Комісію затверджено у 
складі: Мандзін І.П., Горбач В.П., Зяблов В.Л. Обрано головуючого та се-
кретаря загальних зборів. По питанню № 2 — розглянуто та затверджено 
звіт про результати діяльності фінансово-господарської діяльності за 
2015 р. По питанню № 3 — Розглянуто та затверджено звіт Наглядової 
ради. По питанню № 4 — Розглянуто та затверджено звіт Ревізійної комі-
сії. По питанню № 5 — затверджено річну фінансову звітність за 2015 р. 
По питанню № 6 — прийнято до відома, що за підсумками роботи в 
2015 році Товариство має прибуток в сумі 639 тис. грн., вирішено його 
направити на покриття збитків минулих періодів. Відрахування до фонду 
виплати дивідендів не проводити. Дивіденди за результатами господар-
ської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачува-
ти. По питанню №7 — надати попереднє схвалення будь-яких правочинів 
з будь-якою граничною сукупною вартістю, які можуть вчинятися Товари-
ством з 22.04.2016 р. по 22.04.2017 р. (включно), якщо ринкова вартість 
майна або послуг перевищує 50% вартості активів Товариства. По питан-
ню № 8 — Затвердити рішення прийняті Правлінням товариства в 2015-
2016 рр. По питанню № 9 — внесено та затверджено зміни до Статуту 
Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. По питанню 
№ 10 — вирішено припинити діяльність ДП ПМК 97 ВАТ «Управління бу-
дівництва «Укрводбуд» шляхом його ліквідації.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта мало-
го підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 4579 3893
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1830 1885
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 302 374
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1773 1441
Власний капітал 4324 3685
Статутний капітал 321 321
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4003 3364
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 255 208
Чистий прибуток (збиток) 639 -167

голова правління  корсун А.П.

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«укРНДIПРОДМАш»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік

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 «УКРНДIПРОДМАШ», 14308836, Україна 04112 м. Київ 
вул. Дегтярiвська, 48, 044 483-82-21.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27/04/2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://14308836.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЛIРА-1», 30043305.

5. Інформація про загальні збори: 
28/04/2015 проведено річні загальні збори. 1. Розгляд звiтiв На-

глядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Заслуха-
но та прийнято до уваги звiти Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної 
комiсiї. Рiшення прийнято 88,23% голосiв. 2. Затвердження рiчного 
звiту i балансу Товариства за 2014 рiк. Затверджено результати 
фiнансово-господарської дiяльностi, баланс та рiчний звiт за 2014 рiк. 
Рiшення прийнято 88,23% голосiв. 3. Порядок розподiлу прибутку та 
покриття збиткiв Товариства, строки та порядок виплати дивiдендiв. 
Дивiденди за 2014 рiк не нараховуються та не виплачуються. Збитки 
Товариства покриваються за рахунок резервних фондiв. Рiшення 
прийнято 88,23% голосiв. 4. Подовження повноважень органiв 
управлiння Товариства на новий строк, змiни у складi виконавчого 
органу Товариства. Звiльнено Бєлiка Володимира Григоровича з по-
сад Члена Правлiння та Генерального директора за власним бажан-
ням. Посаду Генерального директора анульовано та виключено iз 
штатного розкладу. На посаду Члена Правлiння обрано Цуркана 
Валерiя Миколайовича. Решта складу органiв управлiння Товариства 
залишено без змiн та переобрано на новий термiн. Рiшення прийнято 
88,23% голосiв. 5. Затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 
Iз статуту виключенi положення про Генерального директора та за-
тверджено статут у новiй редакцiї.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 90081 89515
Основні засоби (за залишковою вартістю) 679 928
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 63 23
Сумарна дебіторська заборгованість 1643 1022
Грошові кошти та їх еквіваленти 545 417
Власний капітал 73623 76366
Статутний капітал 747 747
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14147 -11380
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 12000 7884
Поточні зобов’язання і забезпечення 4458 5265
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.918 -0.731
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

-0.918 -0.731

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2989273 2989273
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

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

0 0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

голова Правління Ісаєв к.к.,  27.04.2016
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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: Приватне акцiонерне товари-
ство «Страхова компанiя «Оранта-Життя», 25635389, провулок 
Несторiвський, 7, Київ, Шевченкiвський, 04053, (044) 520-29-10.

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.oranta-life.com.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО
«стРАХОвА кОМПАНIЯ «ОРАНтА-життЯ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2015 рік

1. Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківський 
локомотиворемонтний завод», 13655435, 76018, Iвано-
Франкiвськ, Залiзнична, 22, 0342225370.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії — 30.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію — www.lrz.if.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«ІвАНО-ФРАНкІвський лОкОМОтивОРеМОНтНий ЗАвОД»

Приватне акцiонерне товариство «Промбуд», код за 
ЄДРПОУ — 01272574; місце знаходження: 76007, м. Iвано-
Франкiвськ, Б. Хмельницького, 53, (03422) 2-20-16; Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії — 29.04.2016 р.; Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію — www.01272574.smida.gov.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО
«ПРОМбуД»

Приватне акціонерне товариство «Богородчанська 
райсiльгоспхiмiя», код за ЄДРПОУ — 05489017; місце знахо-
дження: Івано-Франківська, Богородчанський, 77701, Богород-
чани, Шевченка, буд. 112, (271) 2-10-91; Дата розкриття повно-

го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії — 28.04.2016 р.; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію — 
www.05489017.smida.gov.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«бОгОРОДЧАНськА РАйсIльгОсПХIМIЯ»

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТХІМ»
Код за ЄДРПОУ 23737192.
Адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, тел. (044)5296016, 5296136.

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016 р.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://smida.gov.ua/db/participant/23737192

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«МетХІМ»

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»; 34818125; вул. Костянтинів-
ська, буд. 73, м. Київ, Подільський, 04080; (044) 585-6000.

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«НАбеРежНА-ІНвест»

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 «Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ», 20069005, вул. За-
кревського, буд. 63, к. 1, м. Київ, 02232, (044) 239-07-21.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 20069005.infosite.com.ua 

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ФАРМАЦевтиЧНе ПІДПРиєМствО сПРАтлІ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Тантьєма».
Код за ЄДРПОУ 22918264.
Місцезнаходження: 03039, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 119.
Міжміський код та телефон емітента: 0444259066.

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:

22918264.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО
«тАНтьєМА»
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ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«сП укРеНеРгОЧОРМет»

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ», код за ЄДРПОУ 00192471, 87505, До-
нецька область, Орджонiкiдзевський район, місто Маріуполь, вулиця Гра-
верна, будинок 1, (0629) 40 17 39.

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://chermet.com.ua/insiders.html

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«АвIАкОМПАНIЯ «гОРлиЦЯ»

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

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Авiакомпанiя «Горлиця»; 30369224; 02160, м. Київ, про-
спект Возз»єднання б.15, (044)295-40-32.

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: 30369224.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ЧеРНІгІвФОтО»

Річна інформація приватного акціонерного товариства 
«Чернігівфото»

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

Приватне акціонерне товариство 
«Чернігівфото», 14233966, 14037, 
м. Чернігів, Коцюбинського, 58, 
0462249250

2.Дата розкриття річної 
інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних 
комісії

28.04.2016р.

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

Chernigivfoto.jimdo.com

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРивАтНе АкЦІОНеР-
Не тОвАРиствО «укРАЇНський ІНститут ПО 
ПРОектувАННЮ ПІДПРиєМств ОбОРОННОЇ 
ПРОМислОвОстІ тА МАшиНОбуДувАННЯ 
«укРПРОМПРОект»; 25399701; 01135, Шевченківський р-н, 
м. Київ, Тбіліський провулок, буд. 4/10; (044) 2389736.

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://stockmarket.gov.ua; http://ukrpromproekt.emit.com.ua/ 

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«стРАХОвА гРуПА 

«Ю.бІ.Ай»
Річна інформація емітента 

 за 2015 рік
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Страхова група «Ю.БІ.АЙ».
Код за ЄДРПОУ: 31113488.
Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, 

оф. 708.
Міжміський код та телефон емітента: (044) 237-03-08 (09).
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016 р.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію: www.ubi.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ЦиНк»

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 
«ЦИНК», 32609581, 85102, Донецька 
обл., м. Костянтинівка, 
вул. Б. Хмельницького, 1, 0627226324

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

27.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
www.zinc.pat.ua 

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
сПIльНе укРАЇНськО-РОсIйське 

ПIДПРиєМствО «в.в. IМПекс»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік емітентів, які здійснили приватне 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСIЙСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «В.В. 
IМПЕКС», 23571745, Україна Шевченківський р-н, 04119, м. Київ, вул. До-
рогожицька, буд. 1, (044)2517620.

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://23571745.smida.gov.ua/

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«укРсПеЦбуД»

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 «УКРСПЕЦБУД», 30566405, 39600, Україна, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Московська, б. 6, (05366)5-31-69.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії — 27.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію — www.ukrspetsbud.io.ua
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ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«лОгIстиЧНий ЦеНтР кАлиНIвкА»

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНIВКА»; 
33124753; Київська, Васильківський район, 08623, смт. Калинівка, 
вул. Iндустрiальна, буд.5; (044) 494-00-74.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.lc-k.com.ua/osobl.htm

АкЦIОНеРНе тОвАРиствО ЗАкРитОгО 
тиПу «тОРгIвельНО-ПРОМислОве 

ПIДПРиєМствО вIсА-сеРвIс»
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: Акцiонерне товариство закритого 
типу «ТОРГIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО ВIСА-СЕРВIС»; 
13561349; 10001 Житомирська область, м. Житомир, вул. Київська, 
буд. 81; (0412) 418-422.

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: visa.utel.net.ua

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО 
«скАДОвськПОбутсеРвIс», 
14137814, Херсонська область, Скадов-
ський район, 75700, м. Скадовськ, 
Чапаєва, буд. 121, (05537)5-23-62

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

28.04.2016

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

sbs.ks.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ПО виРОбНиЦтву ІНсулІНІв 

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

Приватне акціонерне товариство 
«По виробництву інсулінів «Індар», 
ЄДРПОУ 21680915, вул. Зрошу-
вальна, 5, м. Київ, Дарницький р-н, 
Київська область, 02099, Україна, 
(044)566-35-12

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

29.04.2016

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

www.indar.com.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ЮПIтеР стРАХувАННЯ життЯ вIєННА 

IНшуРАНс гРуП»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік емітентів, які здійснили приватне 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ЮПIТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП», 30434963, 
01135 мiсто Київ, вул. Золотоустiвська, 10-12, приміщення 83 в лiтерi А, 
+38044 585 55 08.

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: www.jupiter.com.ua.

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «стРАХО-
вА кОМПАНІЯ «сАтIс», 
22963118, 03028, м. Київ, Голосіїв-
ський район, вул. Саперно-
Слобiдська, 22, тел. (044)5021038

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

29.04.2016

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

http://satis.kiev.ua/

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«укРсибІНвест»

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 ТОВАРИ-
СТВО «УКРСИБІНВЕСТ», 32213023, 
04116, м. Київ, вул. Коперника, б. 23, 
044-537-42-00

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

27.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://ukrsibinvest.com.ua/ 

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ексІМеД»

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЕКСІМЕД», 23382040, 02160, 
м. Київ, Харківське шосе, 50, 044 
510-92-10

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
www.jsceximed.kiev.ua 
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ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«АстРА лЮкс»

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 
«Астра Люкс», код ЄДРПОУ 
19255777, вул. Бориславська, 54, 
м. Київ, 03061, 044-497-30-00

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

29.04.2016

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

-

ЗАкРите АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«елПРОФI»

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

Закрите акціонерне товариство 
«Елпрофi», 33020029, 10005, Жито-
мирська обл., м. Житомир, вул. Черня-
ховського, 153, (0412) 40-58-24

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

27.04.2016 р.

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

elprofi.constanta.dp.ua 

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«кОМПлекс-П»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«КОМПЛЕКС-П», 24746632, вул. 
Костянтинівська, 70, літера «Е», м. Київ, 
Подільський, 04080, (044) 425-33-12

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

28.04.2016

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

www.dverikomplex.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «МІськІ 
ІНвестиЦІЇ», 32587736, Митропо-
лита Василя Липківського, 45, місто Київ, 
Солом`янський, 03035, Україна, 
(044)585-41-01

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

misinvest.com.ua

тОвАРиствО З ОбМежеНОЮ 
вIДПОвIДАльНIстЮ «сIМIНвест»

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: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СIМIНВЕСТ», код за ЄДРПОУ: 23154533, 
місцезнаходження: вул. Магнітогорська, буд. 1, місто Київ, Деснян-
ський район, Київська область, Україна, 02660, тел. 044 492 07 60.

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: siminvest.uafin.net

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «киЇвМІськ-
ОФОРМлеННЯ», 32955565, 
03151, м. Київ, проспект Повітроф-
лотський, буд. 56, (044) 2483403

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

27.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://kyivmiskoformlennja.emit.com.ua/

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«IНвестиЦIйНА кОМПАНIЯ «IНвестсеРвIс»

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Iнвестицiйна компанiя 
«Iнвестсервiс», 21629417, 04050, 
Київ, Пимоненка, 5, 0444840715

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

29.04.2016

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

investservice.kiev.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«селеНА»

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Селена», 30818912, Одеська, 
Бiляївський, 67624, с. Дачне, 
Гаркавого, 5, 0482372376

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

selena-odessa.io.ua
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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 «еНеРгІЯ-
ІНвест», 24220539, 01135, 
м. Київ, Тбільський прову-
лок, буд. 4/10, (044) 2389736

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

27.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://energia-invest.emit.com.ua/

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«буДIвельНО-МОНтАжНе

уПРАвлIННЯ №5»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №5», 01267774, 
07400, Київська, Броварський, м. Бровари, вул. Порошкова, буд. 2, 
(067) 234-82-11.

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: http://stockmarket.gov.ua, http://vatbmu5.informs.net.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «АвIАкОМ-
ПАНIЯ «укРАЇНА — АеРО-
АльЯНс», 16400658, 02154, 
м.  Київ, пр-т Возз’єднання, 21, літ. А, 
прим. №8, (044) 223-02-03

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

29.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://16400658.infosite.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «ЗеРНО-
ПРОДукт МХП», 32547211, 
08800, Київська обл., Миронів-
ський р-н, м. Миронівка, вул. Елева-
торна, буд. 1, (04343) 61-381

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

29.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://32547211.infosite.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тО-
вАРиствО «стРАХОвА кОМ-
ПА НIЯ «IНДустРIАльНА», 
32920354, проспект Перемоги, 65, м. Київ, 
Святошинський, 03062, Україна, 
044-5937320

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

29.04.2016

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

www.industrials.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «АгРО-
ПРОМбуД 2012», 03588076, 
17000, Чернігівська, Козелецький р-н, 
смт. Козелець, вул. Комсомольська, 
буд. 100, (0462) 4-13-04

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

29.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://agroprombud2012.ucoz.ua/

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «буДI вель-
НО-МОНтАжНе уПРАв-
лIН НЯ № 33», 01269589, Київ-
ська, Києво-Святошинський, 08150, 
Боярка, Шевченка, 193, /045-98/ 35-944

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

28.04.2016

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

bmu33.pat.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «АгРО-
ФОРт», 34378735, 09200, 
Київська обл., Кагарлицький р-н, 
м. Кагарлик, вул. Незалежності, 
буд. 22, (04573) 52-573

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

29.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://34378735.infosite.com.ua



№83, 29 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

137

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«киЇвське ОблАсНе ДилеРське 

ПІДПРиєМствО «АгРОсеРвІс»
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 ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИЛЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕР-
ВІС», 20571354, 07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухiв, 
вул. Кiльцева дорога, 1, (044) 521-14-34.

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: http://stockmarket.gov.ua, http://20571354.infosite.com.ua/

Річна інформація емітента за 2015 рік
1. Основні відомості: Повне найменування — вIДкРите 

АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «геНIЧеський МАши-
НО буДIвНий ЗАвОД»; код ЄДР 00218354; місцезнаходження — 
75500, Херсон. обл., м. Генiчеськ, вул. Ленiна, буд.33; тел.: 05534 3-40-67; 
повний текст інформації у БД Комісії розкрито 27.04.2016 р.; адреса сто-
рінки в мережі Інтернет: http://pat-gmz.jimdo.co; аудит проведено ТОВ «Прі-
оритет», код ЄДР 14124964. Загальні збори у звітному періоді не проводи-
лись з причин складного фiнансового становища. Рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

2. Основні показники фін.-господарської діяльності за 2015/2014рр. 
(тис.грн.): Усього активів -9402/9419; осн. засоби за залиш. вартістю — 
633/646; запаси — 1619/1631; сумарна деб. заборг. — 12/4; грошові кошти 
в нац. валюті — 1/1; власний капітал за звітний період — 8329/9086; непо-
критий збиток — 4408/3651; СК — 10033/10033; поточні зобов’язання — 
1073/333; чистий збиток на 1 просту акцію — 0.007/0.006; середньорічна 
кількість простих акцій — 40131852/40131852. В.о. Голови правління Ува-
ров О.О.

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 
«ЗАлІське», 20584434, 07433, 
Київська обл., Броварський р-н, 
с. Залісся, вул. Центральна, буд. 20, 
(04594) 6-79-53

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

29.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://20584434.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«АтАМАР»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АТАМАР», 23383392, 
Гусовського, 12/7, к.43, Київ, 01011, 
Україна, 044 2544235

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

atamar.um.la

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2015 рік

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

Приватне акціонерне товари-
ство «Алеро», 69035, 23853596, 
м. Запоріжжя, вул. Правди, 
39/3, (061) 2131772

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

30.04.2016 р.

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

www.alero.zp.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «АлеРО»

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «Спільне українсько-американське підприємство з іно-
земною інвестицією «Фінанси та Кредит», 20043902, вул.Івана Мазе-

пи, 26, м.Київ, Печерський, 01010, (044)277-45-24.
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: 20043902.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «сПІльНе укРАЇНськО-АМеРикАНське 
ПІДПРиєМствО З ІНОЗеМНОЮ ІНвестиЦІєЮ «ФІНАНси тА кРеДит»

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне това-

риство «Брок-Експеримент», код за ЄДРПОУ — 31751351, місце-
знаходження — 01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 7Б (лiтера А), 
офiс 157, міжміський код та телефон емітента — /044/221 01 79. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії — 30.04.2016 р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію — http://31751351.smida.gov.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«бРОк-ексПеРиМеНт»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Приватне акціонерне товариство «будівельний світ»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Будівельний світ», 24090387, вул. Звіринецька, будинок 72, 

м. Київ, Печерський, 01014, (067) 406-88-23.
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: 24090387.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«буДІвельНий свІт»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – ПублІЧНе АкЦIОНеРНе тО-
вАРиствО «буДIвельНО-ПРОМислОвий МОНтАж». 
2. Код за ЄДРПОУ емітента – 05441217. 3. Місцезнаходження – 01013, м. Київ, 
вул. Будiндустрiї, 7-а. 4. Міжміський код, телефон та факс – (044) 2953612, 
(044) 2953612. 5. Електронна поштова адреса – budprommont@atrep.com.ua  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації – 05441217.infosite.com.ua 7. Вид особливої ін-
формації – зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 26.04.2016 р. Черговими загальними зборами 

акцiонерiв вiд 26.04.2016 р. (протокол №26-04/2016) прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства. Припи-
нено повноваження Голови Наглядової ради Логiнова Михайла Миколайо-
вича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), 
на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №26-
04/2016 вiд 26.04.2016 р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. 
Володiє 153746904 акцiями, що складає 74,94% вiд статутного капiталу 
товариства (7687345,2 грн.). Строк, протягом якого перебував на посадi:  
3 роки. Припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «КIФНВЗТ 
«IТТ-Капiтал» (код за ЄДРПОУ 35289492), на пiдставi рiшення чергових 
загальних зборiв акцiонерiв (протокол №26-04/2016 вiд 26.04.2016 р.) у 
зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, 
частка в статутному капiталi складає 0,00%. Строк, протягом якого пере-
бував на посадi: 3 роки. Обрано на посаду Голови Наглядової ради Логiнова 
Михайла Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною 
особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол №26-04/2016 вiд 26.04.2016 р.) у зв'язку iз переоб-
ранням Наглядової ради. Володiє 153746904 акцiями, що складає 74,94% 
вiд статутного капiталу товариства (7687345,2 грн.). Призначено строком 
на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: 
Директор з iнвестування в нерухомiсть, Директор. Обрано на посаду Чле-
на Наглядової ради Литвинову Ганну Олександрiвну (згоду на розкриття 
паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення черго-
вих загальних зборiв акцiонерiв (протокол №26-04/2016 вiд 26.04.2016 р.) 
у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товари-
ства. Призначено строком на 3 роки. До призначення протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймала посади: Голова правлiння - Президент. Обрано на по-
саду Члена Наглядової ради Ратушну Юлiю Михайлiвну (згоду на розкрит-
тя паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення 
чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №26-04/2016 вiд 26.04.2016 р.) 
у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товари-
ства. Призначено строком на 3 роки. До призначення протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймала посади: Директор. Посадові особи непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

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

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

Голова правління  Абдулова А.А., 27.04.2016 р.

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«ФАНеРи тА Плити»

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 
«Фанери та плити»

2. Код за ЄДРПОУ: 00274690
3. Місцезнаходження: 02160, м. Київ, вулиця Фанерна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 559-13-58, (044) 559-12-11
5. Електронна поштова адреса: info@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.fanplit.com.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 № 17. 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 про-
дажу. Цiна викупу акцiй визначається суб’єктом оцiночної дiяльностi, 
затверджується Наглядовою радою Товариства та не може бути мен-
шою за їх ринкову вартiсть. При визначеннi цiни акцiї в значному 
ступенi враховується рiвень прибутковостi Товариства та 
перспективнiсть розвитку галузi, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть 
емiтент. Номiнальна вартiсть акцiй – 50,00 грн., щодо ринковiй вартостi 
акцiй прийнято рiшення про укладення договору з суб'єктом оцiночної 
дiяльностi. Прибуток за рiчною фiнансовою звiтнiстю за 2015 р. не на-
раховувався. Викупу пiдлягають 1000 шт. простих iменних акцiй бездо-
кументарної форми випуску. Спiввiдношення загальної номiнальної 
вартостi акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капiталу становить 
0,726 %. 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 ор-
гану 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 фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi, дата 
реєстрацiї - 16.11.2010 р., номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску 
акцiй - №668/10/1/10.

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

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

Голова Правлiння        Горбатюк Палладiй Миколайович, 27.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ДПД укРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 35325422; 3. Місцезнаходження: 08132, м. Вишне-
ве, Промислова, 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: 044 499 17 99,  
044 499 17 99; 5. Електронна поштова адреса: Ludmila.piskunova@dpd.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.dpd.ua

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

Наказом виконавчого Директора АТ «ДПД Україна» №140 вiд 27.04.2016 р. 
звiльнено з посади головного бухгалтера АТ «ДПД Україна» Забелiну Те-
тяну Володимирiвну. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посаду 
головного бухгалтера займала протягом 2 рокiв 5 мiсяцiв. Особа не нена-
дала згоду на розкриття своїх персональних данних. Будь-яка iнша особа 
на посаду головного бухгалтера не призначена. Повноваження головного 
бухгалтера покладенi на лiквiдатора АТ «ДПД Україна».

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

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

Лiквiдатор  Мачульний Олександр Iванович, 28.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублІЧНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «лебеДиНське ХлІбОПРийМАльНе 
ПІДПРиєМствО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955986
3. Місцезнаходження: 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Залізнич-

на, буд. 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (5445) 2-19-90 / 0 (5445) 2-18-78
5. Електронна поштова адреса: lebedin@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. текст повідомлення
Повноваження Голови правління Старостіна Сергія Володимировича 

продовжено на підставі рішення наглядової ради ПАТ «Лебединське ХПП» 
(протокол №27-04/16 від 27.04.2016) на строк до 01.06.2016. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента. Особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини.

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

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

голова правління  старостін сергій володимирович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «квIти кРеМеНЧукА»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
05445184; 3. Місцезнаходження: 39610, м. Кременчук, вул. Свiштовська, 
буд. 6; 4. Міжміський код, телефон та факс: 05366 40047, 05366 40047

5. Електронна поштова адреса: olga.kovbasa@ukr.net; 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://05445184.smida.gov.ua/; 7. Вид особливої ін-
формації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Припинено повноваження директора Товариства - Некипiлого В.О. 

Припинено повноваження ревiзора Товариства - Рисiча О.А. Припинено 
повноваження членів наглядової ради Товариства - Случинського Дениса 
Олександровича, Гордiєнка А.М., Хрипкова С.О.

Директором Товариства обрано Федосюк Аллу Анатолiївну. Ревiзором 
Товариства обрано Гордiєнко Ю.А. Членом наглядової ради Товариства 
обрано Спасика С.I. Членом наглядової ради Товариства обрано Федо-
сюк А.О.

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

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

Директор  Федосюк Алла Анатолiївна, 25.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «квIти кРеМеНЧукА»

2. Код за ЄДРПОУ: 05445184
3. Місцезнаходження: 39610, м. Кременчук, вул. Свiштовська, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 05366 40047, 05366 40047
5. Електронна поштова адреса: olga.kovbasa@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://05445184.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

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

ПрАТ «Квiти Кременчука» повiдомляє про змiни у складi акцiонерiв, 
яким належить бiльше 10% статутного капiталу Товариства. Власник 
- фiзична особа (Федосюк Алла Анатолiївна), якiй до змiн належало 
0%, а пiсля змiн – 90,9541% статутного капiталу Товариства.

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

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

Директор  Федосюк Алла Анатолiївна, 25.04.2016 р.

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«ЗДОлбуНIвське сIльськОгОсПОДАРське 

РибОвОДНО-буДIвельНе ПIДПРиєМствО 
«ЗДОлбуНIвсIльгОсПРиббуД»»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-
БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД»»

2. Код за ЄДРПОУ: 05527640
3. Місцезнаходження: 35705 місто Здолбунів вул. Мартинівка, 14А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 69-34-50, (0362) 69-34-09
5. Електронна поштова адреса: zdolbunivsrb@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: zdolb.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2016 р. 

прийнято рішення про припинення повноважень (протокол № 01-2016 
від 26.04.2016 року) наступних посадових осіб:

- Посадової особи Ходаковської Зої Володимирівни (згоду на опри-
люднення свої паспортних даних не надала). Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 18,491%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 80017,5 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  
12 років.

- Посадової особи Приватне акціонерне товариство «РЕНОМЕ» (код 
за ЄДРПОУ 13975944). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,9999%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4327,25 грн. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років. На посаду нікого 
не призначено замість звільненої особи, оскільки прийнято рішення 
(протокол № 01-2016 від 26.04.2016 року) про визначення нового складу 
наглядової ради в кількості одноосібного члена наглядової ради.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2016 р. 
прийнято рішення про обрання на посаду Член Наглядової Ради (про-
токол № 01-2016 від 26.04.2016 року) наступної посадової особи:

- Ходаковської Зої Володимирівни (згоду на оприлюднення свої пас-
портних даних не надала). Обрана на термін - 3 роки (до 31.12.2019 
року). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 18,491%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 80017,5 грн. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ «РЕ-
НОМЕ». 

Всі вищезазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають.

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

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

Директор  Петрук Віталій Борисович, 28.04.2016 року

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
тОРгРIЧтРАНс

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
ТОРГРIЧТРАНС

2. Код за ЄДРПОУ: 03150326
3. Місцезнаходження: 04070, Київ, Набережно-Хрещатицька,14
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 585 60 00 044 585 60 00 
5. Електронна поштова адреса: elena.kolchenogova@octava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://torgrichtrans.jimbo.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2016р. 

(протокол №26/04/2016 вiд 26.04.2016) припиненi повноваження голови 
Наглядової ради Товариства, Кардакова Олександра Юрiйовича (пас-
порт СМ № 667666, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi вiд 19.11.2004р.), який володiє 0 акцiями, що складає 
0% у статуному капiталi Товариства. Пiдстава - стаття 53 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Кардаков О.Ю. перебував на посадi з 
23.04.2011р. до 01.04.2016р. 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 
(протокол №26/04/2016 вiд 26.04.2016р.) припинено повноваження чле-
на наглядової ради Товариства Андрiанової Тетяни Анатолiївни (пас-
порт МЕ № 254320, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
вiд 12.06.2003р.), частка, якою володiє в статутному капiталi Товарсит-
ва, складає 0 акцiй, що складає 0% у статутному капiталi. Пiдстава - 
стаття 53 Закону України «Про акцiонернi товариства». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Андрiанова Т.А. пе-
ребувала на посадi з 22.04.2014 по 26.04.2016.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 
(протокол №26/04/2016 вiд 26.04.2016р.) призначено членом Наглядо-
вої ради Товариства Андрiанову Тетяну Анатолiївну (паспорт МЕ  
№ 254320, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi вiд 
12.06.2003р.), частка, якою володiє в статутному капiталi Товарситва 
складає 0 акцiй, що складає 0% у статутному капiталi. Пiдстава - заява 
Андрiанової Т.А. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Андрiанову Т.А. призначено з 26.04.2016 на три роки або до 
переобрання. За останнi п'ять рокiв (з 2010 по сьогоднi) Андрiанова Т.А. 
займає посаду Директора з правових питань в ТОВ «Октава Капiтал».

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

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

Директор  Остринський Олексiй Миколайович, 27.04.2016 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «АРтеМ-
ПОлІМеР» (код за ЄДРПОУ 14316238). Місцезнаходження – 04050,  
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044)483-31-76. Електро-
нна поштова адреса – artempolimer@artem.ua. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет – www.artempolimer.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 28.04.16 р., в зв’язку з закінченням 

терміну повноважень, продовжено термін повноважень директора Тяжина 
Олександра Петровича терміном на 1 рік. Термін перебування на посаді –  
5 років, пакетом акцій не володіє, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис
Директор Тяжин О.П. підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з зако-
нодавством, 28.04.16 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «АРтеМ-
кОНтАкт» (код за ЄДРПОУ 22860482). Місцезнаходження – 04050,  
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-69-38. Елек-
тронна поштова адреса – artemkontakt@artem.ua. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет – http://artem-kontakt.kiev.ua. Вид особливої інформації – ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 28.04.16 р., в зв’язку з закінченням 

терміну повноважень, повноваження голови правління Рахманова Дамира Га-
ліаскаровича продовжено терміном на 1 рік. Термін перебування на посаді –  
5 років, розмір пакету акцій – 1,09098 %, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис
Голова правління Рахманов Д.Г. підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством, 28.04.16 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублІЧНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «киЇвське 
буДІвельНе уПРАвлІННЯ 

теПлОвиХ МеРеж»
2. Код за ЄДРПОУ 00120158
3. Місцезнаходження 01013 м. Київ вул. Промислова, буд.4/7
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

044 4965475 
044 4965475

5. Електронна поштова адреса kbu@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.kbutm.ho.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.04.2016 р. 

(Протокол № 29/04-1 вiд 29.04.2016 р.) припинено з 29.04.2016 р. повно-
важення голови Наглядової ради та члена Наглядової ради Бугай Наталії 
Федорівни. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
Наглядової ради перебувала з 24 квiтня 2015 року. На посадi Голови На-
глядової ради перебувала з 10 серпня 2015 року. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.04.2016 р. 
(Протокол № 29/04-1 вiд 29.04.2016 р.) припинено з 29.04.2016 р. повно-
важення члена Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Бойчука 
Руслана Валерійовича. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi 
члена Наглядової ради перебував з 24 квiтня 2015 року. На посадi Секре-
таря Наглядової ради перебував з 10 серпня 2015 року. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.04.2016 р. 
(Протокол № 29/04-1 вiд 29.04.2016 р.) припинено з 29.04.2016 р. повно-
важення члена Наглядової ради Грильової Ганни Кузьмівни. Часткою в ста-
тутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради перебувала 
з 24 квiтня 2015 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.04.2016 р. 
(Протокол № 29/04-1 вiд 29.04.2016 р.) припинено з 29.04.2016 р. повно-
важення члена Наглядової ради Чернишова Андрія Євгеновича. Часткою в 
статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради 
перебував з 24 квiтня 2015 року. Посадова особа не надала згоди на роз-

криття своїх паспортних даних.
Ніколенко Микола Миколайович обраний 29.04.2016 р. членом Нагля-

дової ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол 
№ 29/04-1 від 29.04.2016 р.) на строк з 29 квітня 2016 року по  
28 квітня 2019 року. 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: юрискон-
сульт 1 категорії юридичного відділу; провідний юрисконсульт юридичного 
управління. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних.

Грильова Ганна Кузьмівна обрана 29.04.2016 р. членом Наглядової 
ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол  
№ 29/04-1 від 29.04.2016 р.) на строк з 29 квітня 2016 року по 28 квітня 2019 
року. Грильова Ганна Кузьмівна обрана 29.04.2016 р. Секретарем Наглядо-
вої ради Товариства за рішенням Наглядової ради (Протокол № 29/04-1 від 
29.04.2016 р.) на строк з 29 квітня 2016 року по 28 квітня 2019 року. Част-
кою 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: заступник начальника юридичного відділу; 
начальник відділу загально правового забезпечення господарської діяль-
ності; начальник відділу загально правового забезпечення юридичного 
управління; член Наглядової ради; Голова Наглядової ради. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Чернишов Андрій Євгенович обраний 29.04.2016 р. членом Наглядової 
ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 
29/04-1 від 29.04.2016 р.) на строк з 29 квітня 2016 року по 28 квітня 2019 
року. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник Директора депар-
таменту корпоративних відносин; начальник управління корпоративних 
відносин; член Ради директорів; член Наглядової ради. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Бугай Наталія Федорівна обрана 29.04.2016 р. членом Наглядової ради 
Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 29/04-1 
від 29.04.2016 р.) на строк з 29 квітня 2016 року по 28 квітня 2019 року. Бугай 
Наталія Федорівна обрана 29.04.2016 р. Головою Наглядової ради Товари-
ства за рішенням Наглядової ради (Протокол №29/04-1 від 29.04.2016 р.) на 
строк з 29 квітня 2016 року по 28 квітня 2019 року. Часткою в статутному ка-
піталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх 5 років: головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; начальник 
управління консалтингу та внутрішнього контролю фінансово-економічного 
департаменту; начальник відділу супроводження обліку у замовників. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

2. Генеральний директор Лисов Сергій Олександрович. 29 квітня 2016 року

Річна інформація за 2015 р. ПрАт «квіти кременчука»
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-

ходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Квiти Кременчука», код ЄДРПОУ 
05445184, Полтавська, 39610, м. Кременчук, вул. Свiштовська, 

буд. 6, тел. 0536645051.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-

нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-

гулярну річну інформацію: http://05445184.smida.gov.ua/

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«квIти кРеМеНЧукА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублІЧНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «укРНДІПРОДМАш»

2. Код за ЄДРПОУ: 14308836
3. Місцезнаходження: 04112 м. Київ, вул. Дегтярівська, 48
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-82-21, (044) 483-82-25
5. Електронна поштова адреса: levchenko-r@foxtrot.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14308836.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення
1. Припинено повноваження Голови Наглядової Ради Маковецького Ва-

лерія Семеновича, паспорт СО 666685 виданий 15/05/2001 Мiнським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi, акціями підприємства не володіє. Рішення прийня-
то Загальними Зборами акціонерів на виконання вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 
прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015 року, щодо щорічного переоб-
рання складу Наглядової Ради.

2. Припинено повноваження Члена Наглядової Ради та Секретаря На-
глядової Ради Сумченко Зої Борисівни, паспорт СО 299609 виданий 
13/01/2000 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, акціями підпри-
ємства не володіє. Рішення прийнято Загальними Зборами акціонерів на 
виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015 
року, щодо щорічного переобрання складу Наглядової Ради.

3. Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Виходцева Генна-
дія Анатолійовича, паспорт СО 425048 виданий 13/07/2000 Печерським РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi, володіє акціями підприємства в кількості 227792 
шт. на суму 56948 грн., що відповідає 7,62% статутного капіталу. Рішення 
прийнято Загальними Зборами акціонерів на виконання вимог Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015 року, щодо щорічного 
переобрання складу Наглядової Ради.

4. Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Лозенка Юрія Ми-
колайовича, паспорт НС 022559 виданий 16/11/1995 Соснiвським РВ УМВС 
України в Черкаськiй обл., володіє акціями підприємства в кількості 1 шт. на 
суму 0,25 грн., що відповідає 0,00003% статутного капіталу. Рішення прий-
нято Загальними Зборами акціонерів на виконання вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 
прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015 року, щодо щорічного переоб-
рання складу Наглядової Ради, а також на підставі поданої заяви про до-
бровільне складення повноважень.

5. Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Яшанова Дмитра 
Геннадійовича, паспорт СН 211761 виданий 16/07/1996 Залiзничним РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi, володіє акціями підприємства в кількості 8733 шт. 

на суму 2183,25 грн., що відповідає 0,29% статутного капіталу. Рішення 
прийнято Загальними Зборами акціонерів на виконання вимог Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015 року, щодо щорічного 
переобрання складу Наглядової Ради.

6. Обрано на посаду Голови Наглядової Ради Маковецького Валерія 
Семеновича, паспорт СО 666685 виданий 15/05/2001 Мiнським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi, акціями підприємства не володіє. Рішення прийнято 
Загальними Зборами акціонерів про переобрання на посаду на новий 
строк дії повноважень - 1 рік. Попередня посада, яку займав - директор 
ТОВ «ОДІССІ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

7. Обрано на посади Члена Наглядової Ради та Секретаря Наглядової 
Ради Сумченко Зою Борисівну, паспорт СО 299609 виданий 13/01/2000 
Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, акціями підприємства не 
володіє. Рішення прийнято Загальними Зборами акціонерів про переоб-
рання на посаду на новий строк дії повноважень - 1 рік. Попередня посада, 
яку займала - інженер-кошторисник ТОВ «КОНСАЛТІНГПРОФІБУД». Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

8. Обрано на посаду Члена Наглядової Ради Виходцева Геннадія Ана-
толійовича, паспорт СО 425048 виданий 13/07/2000 Печерським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi, володіє акціями підприємства в кількості 227792 
шт. на суму 56948 грн., що відповідає 7,62% статутного капіталу. Рішення 
прийнято Загальними Зборами акціонерів про переобрання на посаду на 
новий строк дії повноважень - 1 рік. Попередня посада, яку займав - Гене-
ральний директор ТОВ «ГК «ФОКСТРОТ». Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

9. Обрано на посаду Члена Наглядової Ради Яшанова Дмитра Геннаді-
йовича, паспорт СН 211761 виданий 16/07/1996 Залiзничним РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi, володіє акціями підприємства в кількості 8733 шт. на 
суму 2183,25 грн., що відповідає 0,29% статутного капіталу. Рішення прий-
нято Загальними Зборами акціонерів про переобрання на посаду на новий 
строк дії повноважень - 1 рік. Попередня посада, яку займав - директор 
ТОВ «МАК ХАУС». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

10. Обрано на посади Члена Наглядової Ради та Корпоративного Се-
кретаря Левченка Романа Павловича, паспорт ЕА 366575 виданий 
26/11/1997 Голованівським РВ УМВС України в Кiровоградській обл., акція-
ми підприємства не володіє. Рішення прийнято Загальними Зборами акці-
онерів про обрання на посади Члена Наглядової Ради та Корпоративного 
Секретаря, строк дії повноважень - 1 рік. Попередня посада, яку займав - 
директор ТОВ «СВІТ АУДІО-ВІДЕО». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

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

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

Голова Правління  Ісаєв К.К., 27.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «вишНІв-
ський ливАРНО-кОвАльський ЗАвОД» (код за 
ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1. Телефон (факс) – 
(04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса – vlkz@artem.ua. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет – www.vlkz.com.ua. Вид особливої інформації 
– відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 28.04.16 р., в зв’язку з закінченням 

терміну повноважень, повноваження директора Баєва Сергія Олександро-
вича продовжено терміном на 1 рік. Термін перебування на посаді – 5 років, 
розмір пакету акцій – 10,52156 %, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис
Директор Баєв С.О. підтверджує достовірність інформації, що містить-

ся у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством, 28.04.16 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «ІНстРу-
МеНтАльНий ЗАвОД» (код за ЄДРПОУ 14314794). Місцезнахо-
дження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) –  
(044) 239-90-77. Електронна поштова адреса – instrumentalniy@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://instrum-zavod.kiev.ua. Вид осо-
бливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 28.04.16р., в зв’язку з закінченням 

терміну повноважень, повноваження голови правління Бурсука Юліана Яко-
вича продовжено терміном на 1 рік. Термін перебування на посаді – 5 років, 
розмір пакету акцій – 0,71376 %, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис
Голова правління Бурсук Ю.Я. підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством, 28.04.16 р. 

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 «Дослідне конструкторсько-технологічне бюро теплоенергетич-
ного приладобудування», 24742580, вул. Желябова, 2А, м. Київ, 

Київська, 03057, (044) 4569282.
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: 24742580.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «ДОслІДНе кОНстРуктОРськО-теХНОлОгІЧНе 
бЮРО теПлОеНеРгетиЧНОгО ПРилАДОбуДувАННЯ»
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ПОвІДОМлеННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тО-
вАРиствО сІльськОгОсПОДАРське ПІДПРиєМствО 
«ЧОРНОМОРськА ПеРлиНА»; Код за ЄДРПОУ: 00413446; Міс-
цезнаходження: 68162, Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Базарянка, 
вул. Шевченка, буд. 37; Міжміський код, телефон та факс: (048) 443-25-51, 
777-37-30; Електронна поштова адреса: perlina@te.net.ua; Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: www.obsp.od.ua; Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ СП «Чорноморська 

перлина» (надалі – Товариство) (Протокол №1 від 26.04.2016 р.) відбулися 
наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Балабатько Ігор 
Дмитрович (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 
(Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента – 16,1234%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 
4073422 шт. Перебував на посаді з 24.04.2015 р. по 26.04.2016 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – ТОВ «Інтерконтракт» 
в особі Директора Балабатько Олега Дмитровича (згоду на розкриття паспорт-
них даних фізичною особою не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвес-
торів №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Акціонер володіє часткою в 
статутному капіталі емітента – 40,5731%. Пакет акцій емітента, який належить 
цій особі: 10250393 шт. Перебував на посаді з 24.04.2015 р. по 26.04.2016 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Полторан Віталій 
Олександрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) 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 емітен-
та – 0,004%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 1000 шт. Пере-
бував на посаді з 24.04.2015 р. по 26.04.2016 р.

Обрано. Голова Наглядової ради – Балабатько Олег Дмитрович – пред-
ставник акціонера ТОВ «Інтерконтракт» (згоду на розкриття паспортних да-
них фізичною особою не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав ін-
весторів №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загаль-
них зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.), та рішення засідання 
Наглядової ради (Протокол № 1 від 26.04.2016 р.). Строк, на який призна-
чено особу – до наступних річних загальних зборів товариства. Акціонер 
володіє часткою в статутному капіталі емітента – 40,5731%. Пакет акцій емі-

тента, який належить цій особі: 10250393 шт. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ «Інтерконтракт». 

Обрано. Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович (згоду на роз-
криття 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 за-
гальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Строк, на який при-
значено особу – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента – 16,1234%. Пакет акцій емітента, який 
належить цій особі: 4073422 шт. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ СП «Чорноморська перлина». 

Обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – 
Цап Валерій Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізич-
ною 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 акціо-
нерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу – 
до наступних річних загальних зборів товариства. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: органи внутрішніх справ України на керівних посадах. 

Обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – 
Тимошенко Валерій Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних 
фізичною особою не надано) з 26.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвес-
торів №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2016 р.). Строк, на який призна-
чено особу – до наступних річних загальних зборів товариства. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: комерційний директора ТОВ «ОЗКВИН». 

Обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – 
Коваленко Ірина Андріївна (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 на-
ступних річних загальних зборів товариства. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: Заступник Директора ТОВ «Офіс-центр «Приморський». 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають.

Обґрунтування змін складу посадових осіб: зміни відбулися на підставі 
необхідності виконання товариством змін до Закону «Про акціонерні това-
риства» стосовно вимог щодо збільшення кількості членів Наглядової ради 
та вимог до її складу.

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

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

Голова правління  Олійников Євгеній Ігорович, 27.04.2016 р.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БТА БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, Жилянська, 75
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59, 044 495-65-65
5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://btabank.ua/ukr/osobliva_
informaciya.php

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: 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
Акціонерне товариство «БТА Банк», місцезнаходження: Республіка Ка-

захстан, 050051, місто Алмати, Самал-2, вул. Жолдасбєкова, 97, Бізнес 
Ідентифікаційний Номер (БІН) 970140000241, збільшив пакет акцій з 49,989 % 
голосуючих акцій (49,9883% частка акціонера в загальній кількості акцій) 
до 89,996% голосуючих акцій (89,9958% частка акціонера в загальній кіль-
кості акцій) згідно переліку акціонерів станом на 25.04.2016 р., отриманого 
27.04.2016 р.

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

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

Голова Правління  Сєрьогін К.В., 27.04.2016 р.

ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«бтА бАНк»

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 «Концерн Оранта», 25404572, пров. Нестерівський 7, к.14,  
м. Київ, Шевченківський р-н, 04053, (044) 499-39-35.

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: 25404572.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«кОНЦеРН ОРАНтА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ САНIТАРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 01412450
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Сiм’ї Соснiних, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)-494-49-47; (044)-494-49-47
5. Електронна поштова адреса: corp.secretary.law@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kstz.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
27 квiтня 2016 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Київський санiтарно-

технiчний завод» (протокол №22 вiд 27.04.2016 р.) прийняли рiшення про-
дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради, у складi об-
раному на Загальних зборах акцiонерiв 28.04.2015 року:

- повноваження члена Наглядової ради Пальмiра Фiнанс Лтд. припиненi 
достроково з 27.04.2016 року, рiшенням акцiонерiв емiтента (протокол ЗЗА 
№22 вiд 27.04.2016 р.). Дане рiшення прийняте у зв'язку з набранням 
чинностi 01.05.2016 року вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства», про те, що 
наглядова рада акцiонерного товариства повинна складатися лише з 
фiзичних осiб. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 10,4901 %. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Особа 
перебувала на посадi члена Наглядової Ради ПАТ «КСТЗ» протягом 
останнiх 4 (чотири) рокiв.

- повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОННЕКТ» припиненi до-
строково з 27.04.2016 року, рiшенням акцiонерiв емiтента (протокол ЗЗА 
№22 вiд 27.04.2016 р.). Дане рiшення прийняте у зв'язку з набранням 
чинностi 01.05.2016 року вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства», про те, що 
наглядова рада акцiонерного товариства повинна складатися лише з 
фiзичних осiб. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 66.68341 %. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Особа 
перебувала на посадi члена Наглядової Ради ПАТ «КСТЗ» протягом 
останнiх 4 (чотири) рокiв.

- повноваження Голови Наглядової ради ТОВ «Сек’юрiтiз Iнвест» 
припиненi достроково з 27.04.2016 року, рiшенням акцiонерiв емiтента 
(протокол ЗЗА №22 вiд 27.04.2016 р.). Дане рiшення прийняте у зв'язку з 
набранням чинностi 01.05.2016 року вимог ЗУ «Про акцiонернi товари-
ства», про те, що наглядова рада акцiонерного товариства повинна скла-
датися лише з фiзичних осiб. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента - 10.5002 %. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особа перебувала на посадi Голови Наглядової Ради ПАТ 
«КСТЗ» протягом останнiх 4 (чотири) рокiв.

27 квiтня 2016 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Київський санiтарно-
технiчний завод» (протокол №22 вiд 27.04.2016 р.) прийняли рiшення про 
обрання членiв Наглядової ради:

- членом Наглядової ради ПАТ «КСТЗ» строком на 3 (три) роки обрана 
Лiлова Iрина Євгенiвна - представника акцiонера ПАТ «КОННЕКТ». Дане 
рiшення прийняте у зв'язку з набранням чинностi 01.05.2016 року вимог  
ЗУ «Про акцiонернi товариства», про те, що наглядова рада акцiонерного 
товариства повинна складатися лише з фiзичних осiб. Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба призначена строком на 3 (три) роки. Посадова особа протягом останнiх 
5 (п'ять) рокiв займає посаду юрисконсульта у ТОВ «СВА АВТЕК». Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- членом Наглядової ради ПАТ «КСТЗ» строком на 3 (три) роки обраний 
Бодарацький Олександр Володимирович - представника акцiонера ТОВ 
«Сек’юрiтiз Iнвест». Дане рiшення прийняте у зв'язку з набранням чинностi 
01.05.2016 року вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства», про те, що наглядо-
ва рада акцiонерного товариства повинна складатися лише з фiзичних осiб. 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадо-
ва особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа призначена строком на 3 (три) роки. Посадова особа про-
тягом останнiх 5 (п'ять) рокiв займає посаду директора ТОВ «Сек’юрiтiз 
Iнвест». Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- членом Наглядової ради ПАТ «КСТЗ» строком на 3 (три) роки обрана 
Мещанiна Ольга Вiкторiвна - представника акцiонера Фiнокстрейд АГ 
(Finoxtrade AG). Дане рiшення прийняте у зв'язку з набранням чинностi 
01.05.2016 року вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства», про те, що наглядо-
ва рада акцiонерного товариства повинна складатися лише з фiзичних осiб. 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадо-
ва особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа призначена строком на 3 (три) роки. Посадова особа про-
тягом останнiх 5 (п'ять) рокiв займає посаду директора ПП «Заводське-74». 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

27 квiтня 2016 року на засiданнi Наглядової ради обрано Головою На-
глядової ради ПАТ «КСТЗ» Бодарацького Олександра Володимировича 
(представника акцiонера ТОВ «Сек'юрiтiз Iнвест» (протокол засiдання На-
глядової ради ПАТ «КСТЗ» №3/2016 вiд 27.04.2016 р.). Дане рiшення прий-
няте у зв'язку з обранням 27.04.2016 року Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «КСТЗ» нового складу Наглядової ради. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа при-
значена строком на 3 (три) роки. Посадова особа протягом останнiх  
5 (п'ять) рокiв займає посаду директора ТОВ «Сек’юрiтiз Iнвест». Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Генеральний диреткор Лопотько Владислав Олексiйович, 28.04.2016 р.

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО
«киЇвський сАНIтАРНО-теХНIЧНий ЗАвОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«ДАТАГРУП»

2. Код за ЄДРПОУ: 31720260
3. Місцезнаходження: 03057, Київ, Смоленська, 31-33
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 585 60 00 +38 044 585 60 00
5. Електронна поштова адреса: Vadim.Shelest@datagroup.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.datagroup.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення єдиного акцiонера ПрАТ «ДАТАГРУП» (протокол 

№103 вiд 28.04.2016 р.) призначено генеральним директором Товариства 
Кардакова Олександра Юрiйовича (паспорт СМ № 667666, виданий Виш-

городським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi вiд 19.11.2004 р.), част-
ка, якою володiє в статутному капiталi Товарситва, складає 0 акцiй, що 
складає 0% у статутному капiталi. Пiдстава - п. 8 ч. 2 ст. 52 та ч. 3 ст. 52 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та заява Карадакова А.Ю., 
обгрунтування - рiшення № 103 єдиного акцiонера ПрАТ «ДАТАГРУП» вiд 
28.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Кардакова О.Ю. призначено з 01.05.2016 до 01.06.2016 року. За 
останнi п'ять рокiв Кардаков О.Ю. займав посаду голови наглядової ради 
та президента у Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОКТАВА 
КАПIТАЛ».

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

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

Генеральний директор     Кардаков Олександр Юрiйович, 28.04.2016 р. 

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО
«ДАтАгРуП»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік ПРивАтНОгО АкЦІОНеРНОгО 
тОвАРиствА «F & C REALTY», яке не здійснювало публічне 

(відкрите) розміщення цінних паперів
Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «F & C REALTY»; 23496142; 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд.18-А; 

(044) 277-45-28. 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016 р. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://23496142.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«F & C REALTY»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 29 квітня 2016 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Ки-
ївметалопром»

2. Код за ЄДРПОУ: 02138895
3. Місцезнаходження: 08623, Київська обл., Василькiвський р-н,  

смт. Калинiвка, вул. Iндустрiальна, буд.7
4. Міжміський код, телефон та факс: +380444969154 +380444969156
5. Електронна поштова адреса: office@metaloprokat.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kievmetalloprom.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про припи-

нення повноважень голови наглядовоїї ради PARAVITA HOLDING LIMITED 
(ПАРАВIТА ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД) (код НЕ279952) у зв’язку з виконанням норм 
Закону України «Про акцiонернi товариства» (закiнчився строк повнова-
жень). Особа володiє 62,71744% у статутньому капiталi Товариства. Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа пере-
бувала на вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про припи-
нення повноважень члена наглядовоїї ради Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Епiцентр К» (код 32490244) у зв’язку з виконанням норм 
Закону України «Про акцiонернi товариства» (закiнчився строк повнова-
жень). Особа володiє 32,840371% у статутньому капiталi Товариства. Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа пе-
ребувала на вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про припи-
нення повноважень члена наглядовоїї ради Яковлев Юрiй Васильович 
(паспорт ТТ 286700 виданий 31.03.2015 Деснянський РУ ГУ МВСУ України 
в м.Києвi) у зв’язку з виконанням норм Закону України «Про акцiонернi то-
вариства» (закiнчився строк повноважень). Особа володiє 0,000355% у 
статутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на вказанiй посадi на протязi 
3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про припи-
нення повноважень голови Ревізійної комісії Черноног Iван Андрiйович 
(паспорт МЕ 824055 виданий 27.07.2007 ТУМ Солом’янського РУГУ МВСУ 
в м.Київ) у зв’язку з виконанням норм Закону України «Про акцiонернi това-
риства» (закiнчився строк повноважень). Особа володiє 0,000355% у ста-
тутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на вказанiй посадi на протязi 
3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про припи-
нення повноважень члена ревізійної комісії Василенко Iгор Миколайович 
(паспорт СО 084705 виданий 18.06.1999 Харкiвським РУГУ МВСУ в м.Київ) 
у зв’язку з виконанням норм Закону України «Про акцiонернi товариства» 
(закiнчився строк повноважень). Особа володiє 0,000355% у статутньому 
капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Особа перебувала на вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про припи-
нення повноважень члена ревізійної комісії Урсакiй Сергiй Валерiйович 
(паспорт КР 059519 виданий 15.03.1996 Новоселицьким РВ УМВСУ в 
Чернiвецькiй обл.) у зв’язку з виконанням норм Закону України «Про 
акцiонернi товариства» (закiнчився строк повноважень). Особа володiє 
0,000355% у статутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на вказанiй 
посадi на протязi 3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про обрання 
Михайлишина Петра Йосиповича (паспорт СС 576549 виданий 09.07.1998 
Iвано-Франкiвським МУВС МВСУ в Iвано-Франкiвськiй обл.) Головою нагля-
дової ради Товариства строком на один рiк. Особа володiє 0,000355% у 
статутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. З 17.10.2009-по теперiшнiй час – Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», Генеральний директор. Обра-
на Наглядова рада на своєму першому засiданнi 27.04.2016 року обрала 
Михайлишина П.Й. Головою наглядової ради строком на один рiк.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про обрання 
Байдюка Дмитра Володимировича (паспорт СН 702478 виданий 30.01.1998 
Ленiнградським РУГУ МВСУ у м.Києвi) членом наглядової ради Товариства 
строком на один рiк. Особа володiє 0,000355% у статутньому капiталi Това-
риства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Займанi посади за останнi 5 рокiв – Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», заступник генерального директора.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про обрання 
Яковлєв Юрiй Васильович (паспорт ТТ 286700 виданий 31.03.2015 Деснян-
ський РУГУ МВСУ в м. Київ) членом наглядової ради Товариства строком 
на один рiк. Особа володiє 0,000355% у статутньому капiталi Товариства. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Займанi 
посади за останнi 5 рокiв – з 01.02.2007 - по теперiшнiй час – Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», регiональний директор.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про обрання 
Черноног Iван Андрiйович (паспорт МЕ 824055 виданий 27.07.2007 ТУМ 
Солом’янського РУГУ МВСУ в м. Київ) членом Ревiзiйної комiсiї Товариства 
строком на три роки. Особа володiє 0,000355% у статутньому капiталi То-
вариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Особа перебувала на вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв. З 27.12.2008 - по 
теперiшнiй час – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», 
начальник служби безпеки. Обрана Ревiзiйна комiсiя на своєму першому 
засiданнi 27.04.2016 року обрала Чернонога I.А. Головою Ревiзiйної комiсiї 
Товариства строком на три роки.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про обрання 
Василенко Iгор Миколайович (паспорт СО 084705 виданий 18.06.1999 
Харкiвським РУГУ МВСУ в м. Київ) членом Ревiзiйної комiсiї Товариства 
строком на три роки. Особа володiє 0,000355% у статутньому капiталi То-
вариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Особа перебувала на вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв. З 01.01.2009 - по 
теперiшнiй час – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Епiцентр К», 
директор департаменту оптимiзацiї та аналiтики.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2016 р. прийняли рiшення про обрання 
Урсакiй Сергiй Валерiйович (паспорт КР 059519 виданий 15.03.1996 Ново-
селицьким РВ УМВСУ в Чернiвецькiй обл.) членом Ревiзiйної комiсiї Това-
риства строком на три роки. Особа володiє 0,000355% у статутньому 
капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Особа перебувала на вказанiй посадi на протязi 3-х рокiв. З 
01.12.2005 - по теперiшнiй час – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Епiцентр К», заступник фiнансового директора.

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

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

Голова Правлiння  Семенець О.А., 27.04.2016 р.

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО
«киЇвМетАлОПРОМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «кОРОстеНський ЗАвОД МДФ»

2. Код за ЄДРПОУ: 37079170
3. Місцезнаходження: 01034 м.Київ Шевченківський район вул. Яросла-

вів Вал, буд. 38
4. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 6-01-00 (04142) 6-01-10
5. Електронна поштова адреса: jurіst@kmm.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kmm.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення

Юрашев Станіслав Віталійович обраний 29.04.2016 р. головою Ревізій-
ної комісії Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол 
№ 1/2016 від 29.04.2016 р.) строком на 2 роки. Часткою в статутному капі-
талі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом 

останніх 5 років: економіст, заступник директора. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Нагорнюк Людмила Касимівна обрана 29.04.2016 р. членом Ревізійної 
комісії Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол  
№ 1/2016 від 29.04.2016 р.) строком на 2 роки. Часткою в статутному капі-
талі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5 років: генеральний директор.

Осташевська Валентина Вiкторiвна обрана 29.04.2016 р. членом Реві-
зійної комісії Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол 
№ 1/2016 від 29.04.2016 р.) строком на 2 роки. Часткою в статутному капіта-
лі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: фiнансовий директор, генеральний директор, внутрішній аудитор.

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

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

2. Генеральний директор _________ Шевело В.М. 29 квітня 2016 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «кОРОстеНський ЗАвОД ХIМIЧНОгО 
МАшиНОбуДувАННЯ». 2. Код за ЄДРПОУ 00217679. 3. Місцез-
находження 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б.Хмельницько-
го, буд. 18. 4. Міжміський код, телефон та факс (04142) 96530 45764.  
5. Електронна поштова адреса khimmash@emzvit.com.ua. 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.khimmash.com.ua. 7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 29.04.2016 р. 

(Протокол № 22 вiд 29.04.2016 р.) припинено повноваження:
- голови та члена Наглядової ради Ущапiвського Андрiя Володимирови-

ча, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00016 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi 
голови Наглядової ради перебував з 16.12.2013 р. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

члена Наглядової ради Бiлоцької Юлiї Павлiвни, яка володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00008 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На даній посаді перебувала з 16.12.2013 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Рубана Вiктора Анатолiйовича, який володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00391 %. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На даній посаді перебував з 16.12.2013. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Бiлого Михайла Анатолiйовича, який акцiями 
(часткою в статутному капіталі) Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На даній посаді перебував з 16.12.2013. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Гуркiвського Юрiя Леонтiйовича, який акцiями 
(часткою в статутному капіталі) Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На даній посаді перебував з 16.12.2013. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради Недашківського Валерія Михайловича, який акцiями 
(часткою в статутному капіталі) Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На даній посаді перебував з 16.12.2013. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- голови Ревізійної комісії Костюк Любові Iванiвни, яка володіє часткою 
в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00008 %. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови Ревізійної комісії 
перебувала з 30.03.2012 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних;

- члена Ревізійної комісії Башинської Ольги Iванiвни, яка володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00008 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Ревізій-
ної комісії перебувала з 30.03.2012 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних;

- члена Ревізійної комісії Полiщук Тетяни Григорiвни, яка володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00156 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Ревізій-
ної комісії перебувала з 30.03.2012 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних.

Ущапівський Андрiй Володимирович обраний 29.04.2016 р. за рішенням 
загальних зборів акціонерів (Протокол № 22 від 29.04.2016 р.) членом Нагля-
дової ради Товариства строком на 3 роки. Ущапівський А.В. обраний 29.04.2016 
р. за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової 

ради №21 від 29.04.2016 р.) головою Наглядової ради Товариства строком на 
3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00016 %. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: юрисконсульт. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №22 від 29.04.2016 р.) 
обрано 29.04.2016 р. членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

- Бiлоцьку Юлiю Павлiвну. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0.00008 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх  
5 років: начальник сектору по роботi з цiнними паперами, бухгалтер, 
спецiалiст з цiнних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних;

- Бiлого Михайла Анатолiйовича. 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: iнженер-технолог, начальник цеху. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних;

- Гуркiвського Юрiя Леонтiйовича. 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 вiддiлу капiтального будiвництва. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Недашківськиого Валерія Михайловича. Часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5 років: начальник управління маркетингу. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Могильного Романа Геннадійовича. Володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента 0.00002 %. Особа має непогашену судимість за корисливі 
та посадові злочини. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5 років: ВАТ «Хіммаш» голова правління, з 2011 року – менеджер 
управління маркетингу ПАТ «Хіммаш». Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних.

Костюк Любов Iванiвна обрана 29.04.2016 р. за рішенням загальних збо-
рів акціонерів (Протокол №22 від 29.04.2016 р.) членом Ревізійної комісії 
Товариства строком на 5 років. Костюк Л.І. обрана 29.04.2016р. за рішенням 
Ревізійної комісії Товариства (Протокол Ревізійної комісії №2 від 29.04.2016 р.) 
головою Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0.00008%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала особа протя-
гом останніх 5 років: начальник планово-економічного відділу, економіст. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 22 від 29.04.2016 р.) 
обрано 29.04.2016 р. членами Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років:

- Мельник Катерину Валентинівну. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента 0.00022 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5 років: начальник відділу кадрів. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних;

- Юркевича Юрія Володимировича. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх  
5 років: старший декларант Управління маркетингу ПАТ «Хіммаш». Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Голова Правлiння Яценко Микола 
Васильович 29 квітня 2016 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «ЗАвОД 
«РусАвА», (код за ЄДРПОУ 20032864). Місцезнаходження – 04050,  
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-06-19. Електро-
нна поштова адреса – rusava@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет 
– http://20032864.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.16 р., в зв’язку з достроковим 

припиненням повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували 

на посаді 1 рік: Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» (код 
ЄДРПОУ 14307699), розмір пакета акцій – 51,00006%; Грищенко Марини 
Анатоліївни, пакетом акцій не володіє; Кострицького Володимира Віталійо-
вича, пакетом акцій не володіє;

2.2. Припинені повноваження ревізора Росавiцької Iрини Володимирiвни, 
термін перебування на посаді – 4 роки, пакетом акцій не володіє;

2.3. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: Державна акціо-

нерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), розмір паке-
та акцій – 51,00006%; Грищенко Марина Анатоліївна, пакетом акцій не во-
лодіє, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – віце-президент 
ДАХК «Артем»; Смаль Станіслав Миколайович, пакетом акцій не володіє, 
інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», прези-
дент Компанії-голова правління, почесний президент.

2.4. Обрана терміном на 5 років ревізором Ягельська Людмила Анатолі-
ївна, пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймала протягом останніх 
5 років – ДАХК «Артем», бухгалтер, начальник бюро зведеного балансу.

2.5. Згідно з рішенням наглядової ради від 27.04.16 р., в зв’язку з закін-
ченням терміну повноважень, повноваження директора Григор`єва Віктора 
Олександровича, який перебував на посаді 5 років, продовжено на 1 рік, 
розмір пакета акцій - 5,9442 %.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

Директор  Григор’єв В.О., 27.04.16 р. 
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ПОвІДОМлеННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Кальчицький кар’єр»

Код за ЄДРПОУ: 00292238
Місцезнаходження: 87040, Донецька обл., Володарський р-н,  

с. Кальчик
Міжміський код, телефон та факс: (095) 511-79-99
Електронна поштова адреса: karier_kalchik@mail.ru
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кальчицький 
кар’єр» (Протокол №1 від 28.04.2016р.) відбулися наступні зміни складу 
посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Член правління – Сибірцев Олексій Іва-
нович з 28.04.2016р. на підставі поданої заяви про звільнення за влас-
ним бажанням та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Про-
токол №1 від 28.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Перебував на посаді з 2009р. по 28.04.2016р.

Замість звільненої особи нікого не призначено, посада Член 
правління залишається вакантною.

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Тарута Олек-
сандр Олексійович з 28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідніс-
тю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
28.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пере-
бував на посаді з 2006р. по 28.04.2016р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Курібло Воло-
димир Анатолійович з 28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхід-
ністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 28.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Перебував на посаді з 2011р. по 28.04.2016р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Дмитрієв Юрій 
Васильович з 28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
28.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пере-
бував на посаді з 2006р. по 28.04.2016р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Ніколенко Вік-
тор Анатолійович з 28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю 
та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
28.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пере-
бував на посаді з 2013р. по 28.04.2016р.

Обрано. Голова Наглядової ради – Тарута Олександр Олексійович з 
28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2016р.), та 
рішення засідання Наглядової ради (Протокол №1 від 28.04.2016р.). 
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: Голова Наглядової Ради ПрАТ «Кальчицький кар’єр».

Обрано. Член Наглядової ради – Курібло Володимир Анатолійович з 
28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2016р.). 

Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: Член Наглядової Ради ПрАТ «Кальчицький кар’єр». 

Обрано. Член Наглядової ради – Дмитрієв Юрій Васильович з 
28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2016р.). 
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: Член Наглядової Ради ПрАТ «Кальчицький кар’єр». 

Обрано. Член Наглядової ради – Ніколенко Віктор Анатолійович з 
28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2016р.). 
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: Член Наглядової Ради ПрАТ «Кальчицький кар’єр». 

Припинено повноваження. Голова Ревізійної комісії – Лярський 
Олександр Олександрович з 28.04.2016р. у зв’язку із організаційною 
необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Про-
токол №1 від 28.04.2016р.). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента – 0,007028%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 7040 
шт. Перебував на посаді з 2006р. по 28.04.2016р.

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Сари Наталія 
Антонівна з 28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
28.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пере-
бувала на посаді з 2006р. по 28.04.2016р.

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Курилова Оле-
на Вікторівна з 28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
28.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пере-
бувала на посаді з 2006р. по 28.04.2016р.

Обрано. Голова Ревізійної комісії – Лярський Олександр Олексан-
дрович з 28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2016р.), 
та рішення засідання Ревізійної комісії (Протокол №1 від 28.04.2016р.). 
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,007028%. Пакет акцій емітента, який належить цій 
особі: 7040 шт. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: Голова Ревізійної комісії ПрАТ «Кальчицький кар’єр».

Обрано. Член Ревізійної комісії – Сари Наталія Антонівна з 
28.04.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2016р.). 
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ «Кальчицький кар’єр».

На посаду Члена Ревізійної комісії нікого не призначено, посада 
залишається вакантною.

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

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

Голова правління          Булава Олександр Леонідович, 28.04.2016 р.

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«кАльЧиЦький кАР’єР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

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

2. Код за ЄДРПОУ: 32587736
3. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-

ського, 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-41-01, (044) 585-41-01
5. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: misinvest.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III: Змі-

на складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

26.04.2016 рішенням Генерального директора (наказ № 3 від 26.04.2016 р.) 
призначено на посаду Головного бухгалтера Шведову Галину Анатоліївну 

(паспорт серії СВ № 384891, виданий Комунарським РВ Запорізького МУ 
УМВС України в Запорізькій обл., 07 червня 2001 р.). 

Призначено з 26 квітня 2016 року за сумісництвом на період відпустки 
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Іванової Л.М. 
або до її фактичного виходу з відпустки.

Підстава: заява Шведової Г.А. від 26.04.2016 р. Розмір пакета акцій або част-
ка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: старший бухгалтер, головний бухгалтер. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку Іванової Л.М. або до її фактичного виходу з відпустки.

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

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

Генеральний директор  Г.А. Нагаєвська, 27.04.2016 р.

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО
«МІськІ ІНвестиЦІЇ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 32587736; 3. Місцезнахо-
дження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45; 4. Між-
міський код, телефон та факс: (044) 585-41-01, (044) 585-41-01;  
5. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: misinvest.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Зміна 
складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
28.04.2016 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Міські ін-

вестиції» прийняте рішення припинити повноваження Голови Наглядової 
Ради Фесенка Владислава Васильовича (паспорт: серія МТ № 244911, ви-
даний 06.07.2012 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.). 
Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітен-
та: 2,0844%. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.08.2013 р. по 
28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи здійснено на під-
ставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 
28.04.2016 р.), у зв`язку з заявою про звільнення Фесенка В.В. від 08.02.2016 р., 
та переобранням Наглядової ради.

28.04.2016 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Міські ін-
вестиції» прийняте рішення припинити повноваження Члена Наглядової 
Ради Литвин Катерини Іванівни (паспорт: серія МЕ № 198414, виданий 
21.11.2002 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві). Розмір пакета 
акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Непо-
гашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з 30.08.2013 р. по 28.04.2016 р. При-

пинення повноважень посадової особи здійснено на підставі рішення 
річних Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.04.2016 р.), у 
зв`язку з переобранням Наглядової ради.

28.04.2016 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Міські ін-
вестиції» було прийняте рішення обрати на посаду Голови Наглядової 
ради Товариства Онищенко Марину Володимирівну (паспорт серії АВ  
№ 849187, виданий Козятинським РВ УМВС України в Вінницькій обл. 
19.03.2009 р.). Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному 
капіталі емітента: 0 %. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: спеціаліст з корпоративних правовідносин, старший юрист. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Посадова особа обрана на посаду на підставі 
рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 28.04.2016 р.), 
у зв`язку з переобранням Наглядової ради.

28.04.2016 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Міські інвес-
тиції» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради То-
вариства Литвин Катерину Іванівну (паспорт: серія МЕ № 198414, виданий 
21.11.2002 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві). Розмір пакета акцій 
або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0 %. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного від-
ділу, член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посадова особа обрана 
на посаду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол 
б/н від 28.04.2016 р.), у зв`язку з переобранням Наглядової ради.

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

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

Генеральний директор  Г.А. Нагаєвська, 28.04.2016 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублІЧНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «ЦеНтРАльНе кОНстРуктОРське 
бЮРО «шХуНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 14310135
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)246-37-66, (044)244-00-87
5. Електронна поштова адреса: info@schooner.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.schooner.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна cкладу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
1. На пiдставi Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. 

(Протокол № 25) припинено повноваження Виконуючої обов’язки Голови 
Наглядової ради Зарiпової Тетяни Григорiвни. Фiзична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Несудима. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 29.04.2015 р. 
(Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 29.04.2015 р.). Пере-
бувала на посадi Виконуючої обов’язки Голови Наглядової ради з 10.11.2015 р. 
(Протокол Наглядової ради № 13 вiд 10.11.2015 р.)

2. На пiдставi Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. 
(Протокол № 25) припинено повноваження Члена Наглядової ради Зiнкевич 
Вiкторiї Вiталiївни.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Несудима. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 
Члена Наглядової ради з 29.04.2015 р. (згiдно Рiшення рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р., Протокол № 24).

3. Зарiпова Тетяна Григорiвна обрана на посаду Голови Наглядової ради 
згiдно Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (Прото-
кол № 25). Строк на який обрано особу - 3 роки. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Посади, якi особа обiймала протягом 
останнiх 5-ти рокiв: з 01.11.2007 р. по 20.01.2011 р. - полiтична партiя «Силь-
на Україна», фахiвець вiддiлу персоналу, внутрiшнiх комунiкацiй та 
партiйного облiку; з 09.04.2012 р. по сьогоднiшнiй день працює на посадi 
офiс-менеджера в ПрАТ «СК «IНДУСТРIАЛЬНА». Не володiє акцiями Това-
риства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4. Зiнкевич Вiкторiя Вiталiївна обрана на посаду Члена Наглядової ради 
згiдно Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (Про-
токол № 25). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: з 01.10.2013 р. 
по сьогоднiшнiй день - юрист ТОВ «ГРУПА ТАС» та за сумiсництвом Дирек-
тор ТОВ «ТРЕНД АЛЬЯНС»; з 12.06.2012 р. по 30.09.2013 р. - юрист ТОВ 
«ТАС ГРУП». Несудима. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки.

5. Пiддубний Сергiй Олегович обраний на посаду Члена Наглядової ради на 
пiдставi Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (Протокол 
№ 25). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, 
якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: травень 2012 р. - березень 2015 р.: 
Публiчне акцiонерне товариство «Полтава-банк», водiй-iнкасатор; квiтень 2015 
р. - по даний час: Публiчне акцiонерне товариство «Дослiдно-експериментальний 
завод № 20 цивiльної авiацiї», iнженер з органiзацiї експлуатацiї та ремонту. Не-
судимий. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк на який призначено особу - 3 роки.

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

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

Голова правління        Кавицька Оксана Вікторівна, 27 квітня 2016 року.

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «МІськІ ІНвестиЦІЇ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ФIРМА веРХНьОгО ОДЯгу «ФеЯ»;  
2. Код за ЄДРПОУ: 00309074; 3. Місцезнаходження: 87515, Марiуполь, 
Георгiївська, 2; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0629)543539 д.н.;  
5. Електронна поштова адреса: mpfeya@hotmail.com.ua; 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.mpfeya.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Зміна 
складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» (про-
токол №6 вiд 27.04.2016) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. 
30 квiтня 2016 року припинено повноваження дiючого (на момент прове-
дення даних Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядо-
вої ради Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-
СТАЛЬ» (реєстрацiйний номер 24815801), яке володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) 98,793.

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

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

Генеральний директор         Нефьодова Iнна Михайлiвна, 27.04.2016 р.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 29 квітня 2016 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ». 2. Код за ЄДРПОУ емітента – 00190762.  
3. Місцезнаходження – 47724, смт. В. Березовиця, Тернопільська обл.,  
вул. Національного Відродження, 14. 4. Міжміський код, телефон та факс 
– (0352)474398, (0352)291015. 5. Електронна поштова адреса – ternopil@
bruht.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації – http://eurofinance.kiev.ua/
vtormety. 7. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емі-
тента.

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 26.04.2016 р. Черговими загальними зборами 

акцiонерiв вiд 26.04.2016 р. (протокол №1) прийнято рiшення про припи-
нення повноважень та обрання посадових осiб Товариства. Припинено по-
вноваження Голови Наглядової ради Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Металiнвест ЛТД», код ЄДРПОУ 37396799, на пiдставi 
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2016 р.) 
у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє 9 054 598 акцiями, що 
складає 90,5459% вiд статутного капiталу товариства (2263649,5 грн.). 
Строк, протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Припинено повнова-
ження Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (по-
садовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на 
пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 
26.04.2016 р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє 
акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%. Строк, 
протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Припинено повноваження 
Члена Наглядової ради Мохаммадханiомран Хоссейн Золфалi (посадовою 
особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi 

рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 
26.04.2016р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє  
47 акцiями, що складає 0,0004% вiд статутного капiталу товариства (11,75 
грн.). Строк, протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Обрано Головою 
Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадовою особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення черго-
вих загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2016 р.) у зв'язку iз 
переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в 
статутному капiталi складає 0,00%. Обрано строком на 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального 
директора. Обрано на посаду Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малек-
шах Маджiд Ахмад (посадовою особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
(протокол №1 вiд 26.04.2016 р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. 
Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 
0,00%. Обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв: перекладач. Обрано на посаду Члена Наглядової 
ради Омран Хоссейн Золфалi (посадовою особою не надано згоди на роз-
криття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2016 р.) у зв'язку iз переобранням На-
глядової ради. Володiє 47 акцiями, що складає 0,0004% вiд статутного 
капiталу товариства (11,75 грн.). Обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посадові особи 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

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

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

Голова правління  Альяной О.А., 27.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ДЗвIНкОве»

2. Код за ЄДРПОУ: 00857404; 3. Місцезнаходження: 08622, с. Плесець-
ке, д/н; 4. Міжміський код, телефон та факс: (067) 442-68-73 д/н; 5. Електро-
нна поштова адреса: eva-2001@mail.ru; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://dzvinkove.zvitat.com.ua

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

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Бондарчук Євген Вiкторович, 
який займав посаду Голова Ревiзiйної комiсiї, припинив повноваження. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 5 рокiв. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Наковалов Iгор Петрович, який 
займав посаду Член Ревiзiйної комiсiї, припинив повноваження. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посадi: 5 рокiв. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Ємець Антонiна Прокопiвна, яка 
займала посаду Член Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посадi: 5 рокiв. 

Рiшення про обрання на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї прийнято за-

гальними зборами акцiонерiв 28.04.2016 р., про обрання Головою Ревiзiйної 
комiсiї - Ревiзiйною комiсiєю 28.04.2016 р. Обрання посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних зборiв та Ревiзiйної комiсiї. Бондарчук 
Євген Вiкторович обраний на посаду Голова Ревiзiйної комiсiї. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Строк, на який обрано особу:  
5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  
ПАТ «Кожухiвське», голова правлiння. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi на-
лежать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 28.04.2016 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Наковалов Iгор Петрович об-
раний на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Строк, на який обрано особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Обухiвське», голова 
правлiння. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 28.04.2016 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Ємець Антонiна Прокопiвна 
обрана на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Строк, на який обрано особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Кожухiвське», голов-
ний бухгалтер. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi:  
0 акцiй. 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

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

голова правління  Пелих Оксана Iгорiвна

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «теРНОПIльвтОРМет»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ДОНеЦький МIський МОлОЧНий 
ЗАвОД №2»; 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
00445162; 3. Місцезнаходження емітента: 84331 Донецька обл., м.Кра-
маторськ вул.Остапа Вишнi, 22; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(062) 385-52-88, 385-54-11; 5. Електронна поштова адреса емітента: 
dgmz@ukrmet.dn.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: dgmz2.com.ua;  
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. текст повідомлення
Головний бухгалтер Iванова Тетяна Михайлiвна (паспорт: серiя ВС  

№ 782245 виданий Ленiнським РВ УМВС України у м. Донецьку 25.01.2007) 
звiльнено з 30.04.2016 р. (дата вчинення дiї 28.04.2016р.). Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0.00048% на суму 120.00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 01.03.2013 р. Рiшення прийнято Головою 
правлiння Товариства (Наказ №9-п вiд 28.04.2016 р.). Замiсть звiльненої 
особи нiкого не призначено.

3. Підпис
Голова Правлiння Артем’єв Михайло Леонiдович підтверджує достовір-

ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відпові-
дальність згідно з законодавством.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Аграрний комерцiйний банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21570492
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Дiлова, буд. 9 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 205-41-80 044 205-41-80 
5. Електронна поштова адреса: ASeverinenko@agrocombank.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. текст повідомлення
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» 

прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р.) про змiну складу посадо-
вих осiб, а саме змiна складу Ради Банку. Змiст рiшення – припинено повно-
важення Голови Ради Банку. Пiдстава такого рiшення – для приведення у 
вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку. Iнформацiя 
про посадову особу – Захарчук Олександр Володимирович. Не надана згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Повна назва посади – Голова 
Ради ПАТ «Агрокомбанк». Захарчук О.В. володiє часткою в статутному капiталi 
Банку – 1 884 163 шт., що становить 1,8156 % статутного капiталу Банку. Об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi 
Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажан-
ням. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа перебувала на посадi з 10.06.2015 року.

27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» 
прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р.) про змiну складу посадо-
вих осiб, а саме змiна складу Ради Банку. Змiст рiшення – припинено повно-
важення Члена Ради Банку. Пiдстава такого рiшення – для приведення у 
вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку. Iнформацiя 
про посадову особу – Воротинський Вiктор Миколайович. Не надана згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Повна назва посади – Член 
Ради ПАТ «Агрокомбанк». Часткою в статутному капiталi Банку не володiє 
(0%). Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява 
одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним 
бажанням. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 10.06.2015 року.

27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агроком-
банк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р.) про змiну складу 
посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку. Змiст рiшення – припине-
но повноваження Члена Ради Банку. Пiдстава такого рiшення – для при-
ведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Бан-
ку. Iнформацiя про посадову особу – Логiнов Володимир Георгiйович. Не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Повна назва 
посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк». Часткою в статутному капiталi 
Банку не володiє (0%). Обґрунтування змiн у персональному складi поса-
дових осiб – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим 
що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу 
Членiв Ради Банку за власним бажанням. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посадi з 10.06.2015 року.

27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агроком-
банк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р.) про змiну складу 
посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку. Змiст рiшення – припине-
но повноваження Члена Ради Банку. Пiдстава такого рiшення – для при-
ведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Бан-
ку. Iнформацiя про посадову особу – Дяденчук Олена Геннадiївна. Не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Повна назва 
посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк». Часткою в статутному капiталi 
Банку не володiє (0%). Обґрунтування змiн у персональному складi поса-
дових осiб – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим 
що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу 
Членiв Ради Банку за власним бажанням. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посадi з 10.06.2015 року.

27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агроком-
банк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р.) про змiну складу 
посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку. Змiст рiшення – припине-
но повноваження Члена Ради Банку. Пiдстава такого рiшення – для при-
ведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Бан-
ку. Iнформацiя про посадову особу – Ломова Лiлiя Станiславiвна. Не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Повна назва 
посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк». Часткою в статутному капiталi 
Банку не володiє (0%). Обґрунтування змiн у персональному складi поса-
дових осiб – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим 
що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу 
Членiв Ради Банку за власним бажанням. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посадi з 10.06.2015 року.

27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агроком-
банк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р.) про змiну складу 
посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку. Змiст рiшення – загальни-
ми зборами акцiонерiв Банку обрано Членом Ради Банку, а протоколом 
Ради Банку за № 82 вiд 27.04.2016 року обрано Головою Ради Банку. 
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законо-
давства кiлькiсний склад Ради Банку.Iнформацiя про посадову особу – За-
харчук Олександр Володимирович. Не надана згода фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних. Повна назва посади – Голова Ради  
ПАТ «Агрокомбанк». Захарчук О.В. володiє часткою в статутному капiталi 
Банку – 1 884 163 шт., що становить 1,8156 % статутного капiталу Банку. 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява 
одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за влас-
ним бажанням. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду строком 
на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п’яти рокiв – Юрисконсульт в ТОВ «Компанiя Енергобудлiзинг».

27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агроком-
банк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р.) про змiну складу 
посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку. Змiст рiшення – обрано 
Члена Ради Банку. Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть 
до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку. Iнформацiя про по-
садову особу – Воротинський Вiктор Миколайович. Не надана згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Повна назва посади – Член 
Ради ПАТ «Агрокомбанк». Часткою в статутному капiталi Банку не володiє 
(0%). Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана 
заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за 
власним бажанням. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду стро-
ком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п’яти рокiв – Юрисконсульт в ТОВ «Компанiя Енергобудлiзинг».

27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агроком-
банк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р.) про змiну складу 
посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку. Змiст рiшення – обрано 
Члена Ради Банку. Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть 
до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку. Iнформацiя про по-
садову особу – Логiнов Володимир Георгiйович. Не надана згода фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних. Повна назва посади – Член Ради 
ПАТ «Агрокомбанк». Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%). 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява 
одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за влас-
ним бажанням. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду строком 
на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п’яти рокiв – Юрисконсульт в ТОВ «БК «Мiськбудiнвест».

27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агроком-
банк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р.) про змiну складу 
посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку. Змiст рiшення – обрано 
Члена Ради Банку. Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть 
до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку. Iнформацiя про по-
садову особу – Ломова Лiлiя Станiславiвна. Не надана згода фiзичної осо-
би на розкриття паспортних даних. Повна назва посади – Член Ради  
ПАТ «Агрокомбанк». Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%). 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява 
одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за влас-
ним бажанням. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду строком 
на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п’яти рокiв – Економiст ТОВ БК «Мiськбудiнвест».

27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агроком-
банк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р.) про змiну складу 
посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку. Змiст рiшення – обрано 
Члена Ради Банку. Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть 
до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку. Iнформацiя про по-
садову особу – Мельниченко Володимир Вiталiйович. Не надана згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Повна назва посади – Член 
Ради ПАТ «Агрокомбанк». Часткою в статутному капiталi Банку не володiє 
(0%). Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана 
заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за 
власним бажанням. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена на посаду стро-
ком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «АгРАРНий кОМеРЦIйНий бАНк»
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п’яти рокiв – ПАТ «Банк Форум» - економiст вiддiлу операцiйної дiяльностi 
Дарницького вiддiлення м. Київ, № 1100, ПАТ «Артем - Банк» - головний 
спецiалiст управлiння розвитку та координацiї мережi вiддiлень.

III. Підпис

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

Голова Правлiння  Макаревич О.С., 28.04.2016 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «РIвНеРибгОсП»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
00476754; 3. Місцезнаходження: 35332 с. Понебель -; 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (03622) 5-22-20, (03622) 5-22-20; 5. Електронна поштова 
адреса: rivneribgosp@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://rybgosp.pat.ua; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових 
осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 р. 

прийнято рішення про припинення повноважень (протокол № 01-2016 від 
27.04.2016 року) наступних посадових осіб:

- Посадової особи Богоніса Олександра Михайловича. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,25 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років.

- Посадової особи Ходаковської Зої Володимирівни. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,25 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 років.

- Посадової особи Приватне акціонерне товариство «РЕНОМЕ» (код за 
ЄДРПОУ 13975944). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
75,5637%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 501244,25 грн. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років. 

На посаду нікого не призначено замість звільненої особи, оскільки прий-
нято рішення (протокол № 01-2016 від 27.04.2016 року) про визначення 
нового складу наглядової ради в кількості двох членів наглядової ради.

Відповідно до рішення загальних зборах акціонерів 27.04.2016 р. про 
обрання (продовження терміну дії повноважень) на посаду членів Наглядо-
вої ради (протокол № 01-2016 від 27.04.2016 року) обрано наступних по-
садових осіб:

- Посадову особу Ходаковську Зою Володимирівну. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,25 грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: ПрАТ «РЕНОМЕ» (33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25; код ЄДРПОУ 
- 13975944) член Наглядової ради, ПрАТ «Здолбунівсільгосприббуд» 
(35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Мартинівка, 14А) Голова На-
глядової ради;

- Посадову особу Богоніса Олександра Михайловича. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,25 грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: ПрАТ «РЕНОМЕ» (33022, м. Рівне, вул.Костромська, 25; код ЄДРПОУ 
- 13975944), начальник юридичного відділу, ПрАТ «Здолбунівсільгосприб-
буд» (35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Мартинівка, 14А), Го-
лова Ревізійної комісії. Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол 
№ 03-2016 від 27.04.2016 року) Богоноса О.М. обрано Головою Наглядової 
ради на наступний термін 3 роки (до 31.12.2019 року). 

Всі вищезазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають та згоди на оприлюднення своїх паспортних 
даних не надали.

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

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

Голова правління           Поліщук Петро В'ячеславович, 28.04.2016 року

ПОвІДОМлеННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Будівельно-монтажне управління №5»

Код за ЄДРПОУ: 01267774
Місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Порошкова, 

буд. 2
Міжміський код, телефон та факс: (067) 234-82-11
Електронна поштова адреса: VATBMU5@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vatbmu5.informs.net.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом 

злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду

II. текст повідомлення
26 квітня 2016 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БМУ №5» 

(Протокол №1/2016 від 26.04.2016р.) в зв’язку з необхідністю зменшення 
витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми 
як Приватне акціонерне товариство, підвищення оперативності прийняття 
рішень вищим органом управління з питань діяльності товариства було 
прийняте рішення про припинення Приватного акціонерного товариства 
«Будівельно-монтажне управління №5» шляхом перетворення у Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Будівельне монтажне управління 
№5». «За» таке рішення проголосували 26 140 голосів (100% голосів при-
сутніх на зборах), «проти» – 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах), 
«утримались» – 0 голосів (0% голосів присутніх на зборах).

Повне найменування юридичної особи правонаступника – товариство з 
обмеженою відповідальністю «будівельне монтажне управління №5».

До правонаступника переходять всі активи та зобов’язання Приватного 
акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління №5». Розмір 
статутного капіталу правонаступника – 13 674,00 гривень.

Обмін акцій на частки правонаступника Приватного акціонерного това-
риства «будівельно-монтажне управління №5» здійснювати у два етапи:

1. На першому етапі, який починається 27.04.2016 року та закінчується 
27.05.2016 року в обмін на акції Товариства акціонери отримують письмові 
зобов’язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника То-
вариства. Для обміну акцій Приватного акціонерного товариства 
«будівельно-монтажне управління №5» на письмові зобов’язання про 
видачу частки у статутному капіталі правонаступника Товариства акціоне-
рами подаються письмові заяви на ім’я Голови комісії з припинення (пере-
творення) Барташ Тамари Олександрівни за адресою: 07400, київська обл., 
м. бровари, вул. Порошкова, буд. 2, ПрАт «бМу №5». Заява складаєть-

ся у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 
00 хв. в межах першого етапу обміну акцій Товариства на частки у статут-
ному капіталі правонаступника Товариства. У день подання заяв акціонери 
отримують письмові зобов’язання про видачу частки в статутному капіталі 
правонаступника Товариства. У разі неподання акціонером заяви у будь-
якому разі йому виписується письмове зобов`язання Головою комісії з при-
пинення (перетворення) в зазначений термін.

2. На другому етапі, до державної реєстрації товариство з обмеже-
ною відповідальністю «будівельне монтажне управління №5» – пра-
вонаступника Приватного акціонерного товариства «будівельно-
монтажне управління №5», утвореного у результаті реорганізації 
Приватного акціонерного товариства «будівельно-монтажне управ-
ління №5» шляхом перетворення, відбувається обмін письмових 
зобов’язань на частки товариства з обмеженою відповідальністю «бу-
дівельне монтажне управління №5» у відповідності з отриманими на 
першому етапі письмовими зобов’язаннями про видачу відповідної кількос-
ті часток товариства, що створюється внаслідок реорганізації.

Термін отримання часток у статутному капіталі товариства з обмеже-
ною відповідальністю «будівельне монтажне управління №5» в обмін 
на письмові зобов’язання не обмежується.

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі При-
ватного акціонерного товариства «будівельно-монтажне управління 
№5», що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його 
частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, 
що створюється під час реорганізації.

Розмір частки учасника в статутному капіталі товариства з обмеже-
ною відповідальністю «будівельне монтажне управління №5» дорів-
нює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статут-
ному капіталі Приватного акціонерного товариства 
«будівельно-монтажне управління №5» до перетворення.

Обмін акцій на частки правонаступника Приватного акціонерного то-
вариства «будівельно-монтажне управління №5» здійснюється таким 
чином, щоб розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відпо-
відальністю «будівельне монтажне управління №5» дорівнював роз-
міру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про 
реорганізацію (13 674,00 грн.).

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

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

Голова комісії з припинення (перетворення) Барташ Тамара Олексан-
дрівна, 27.04.2016р. 

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «буДІвельНО-МОНтАжНе уПРАвлІННЯ №5»
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ПОвІДОМлеННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «АгРО-
НАФтОгАЗтеХсеРвІс»

2. Код за ЄДРПОУ: 00904285
3. Місцезнаходження: 78260, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, 

смт. Гвіздець, вул. І.Франка
4. Міжміський код, телефон та факс: (03433) 6-12-53 / 5-06-85
5. Електронна поштова адреса: office@angtf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: angts.biz
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення

Дата зміни 26.04.2016р. Орган, що прийняв рішення про зміну складу 
посадових осіб – Загальні збори акціонерів ПАТ «Агронафтогазтехсервіс».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовців 
немає.

Призначено на повторний термін. Посада – Член Наглядової ради Бі-
лий Андрій Валентинович, паспорт серії КН 922582, виданий Ленінським 
РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 16.07.1999р. Строк, на який при-
значено – 3 роки. Частка в статутному капіталі 0.0001%.

Призначено на повторний термін. Посада – Член Наглядової ради Гала-
бала Марта Василівна, паспорт серії КС 118898, виданий Залізничним РВ 
ЛМУ УМВС України у Львівській області 23 грудня 2002 року. Строк, на який 
призначено – 3 роки. Частка в статутному капіталі 0.0000%.

Призначено на повторний термін. Посада – Член Наглядової ради Дє-
лов Ігор Васильович, паспорт серії МК № 647002, виданий Київським РВ 
ХМУ УМВС України в Харківській обл. 18.11.1997р. Строк, на який призна-
чено – 3 роки. Частка в статутному капіталі 0.0002%.

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Іванисенко Тарас Андрі-
йович, паспорт серії СО 138713, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України 
у м.Києві 15.06.1999р. Строк, на який призначено – 3 роки. Частка в статут-
ному капіталі 0.0001%.

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Липчук Ігор Михайлович, 
паспорт СЕ 145803, виданий 22.06.2002 року Івано-Франківським МВ УМВС 
в Івано-Франківській області. Строк, на який призначено – 3 роки. Частка в 
статутному капіталі 0.0000%.

Припинено повноваження у зв’язку з закінченням строку. Посада – Член 

Наглядової ради Пасинога Олександр Олександрович, паспорт серії КН  
№ 264726, виданий Зінківським РВ УМВС України в Полтавській  
обл. 10.12.1996р. Частка в статутному капіталі 0.0001%.

Припинено повноваження у зв’язку з закінченням строку. Посада – Член 
Наглядової ради Погребняк Володимир Віталійович, паспорт серії АВ № 
408176, виданий Немирівським РВ УМВС України в Вінницькій обл. 
01.07.2002р. Частка в статутному капіталі 0.0001%.

Призначено на повторний термін. Посада – Член ревізійної комісії Сав-
ватєєва Людмила Василівна, паспорт серії СН № 986934, виданий Дніпров-
ським РУГУ МВС України в м.Києві 12.11.1998р. Строк, на який призначено 
– 3 роки. Частка в статутному капіталі 0.0001%.

Призначено. Посада – Член ревізійної комісії Ганущак Галина Володи-
мирівна, паспорт серії СС № 590694, виданий Коломийським МВ УМВС в 
Івано-Франківській області 28.07.1998р. Строк, на який призначено –  
3 роки. Частка в статутному капіталі 0.0000%.

Призначено. Посада – Член ревізійної комісії Трошина Світлана Олек-
сандрівна, паспорт серії ТТ № 136304, виданий Солом’янським РВ ГУДМС 
України в м. Києві 23.10.2012р. Строк, на який призначено – 3 роки. Частка 
в статутному капіталі 0.0000%.

Припинено повноваження у зв’язку з закінченням строку. Посада – Член 
Ревізійної комісії Іванисенко Тарас Андрійович, паспорт серії СО 138713, 
виданий Залізничним РУ ГУ МВС України у м.Києві 15.06.1999р. Частка в 
статутному капіталі 0.0001%.

Протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» 
№2 від 26.04.2016р.

Призначено. Посада – Голова Наглядової ради Білий Андрій Валенти-
нович, паспорт серії КН 922582 Ленінським РВПМУУМВС України в Пол-
тавській обл. 16.07.1999р. Строк, на який призначено – 3 роки. Частка в 
статутному капіталі 0.0001%.

Протоколом засідання Ревізійної комісії ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» 
№2 від 26.04.2016р.

Призначено. Голова Ревізійної комісії - Савватєєва Людмила Василівна, 
паспорт серії СН № 986934, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в  
м. Києві 12.11.1998р. Строк, на який призначено – 3 роки. Частка в статут-
ному капіталі 0.0001%

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

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

Генеральний директор Левицький Андрій Іванович, 28.04.2016 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПублІЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО ПО гАЗОПОстАЧАННЮ тА гАЗи-
ФIкАЦIЇ «кОРОстишIвгАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 20413052
3. Місцезнаходження: 12505 Житомирська обл. м. Коростишів вул. Гвар-

дійська 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (04130) 3-65-84 (04130) 3-65-84
5. Електронна поштова адреса: znep@kr.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами Публічного 

акціонерного товариства «коростишівгаз» 27.04.2016 р. Звільнення 
посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/16 загальних 
зборів Публічного акціонерного товариства «коростишівгаз» від 
27.04.2016 р.

1. Посадова особа Окушко Оксана Вікторівна (не надано згоду на роз-
криття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 23.04.2014 по 27.04.2016.

2. Посадова особа Рудяківська Ірина Юріївна (не надано згоду на роз-
криття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 23.04.2014 по 27.04.2016.

3. Посадова особа Бубон Наталія Петрівна (не надано згоду на розкрит-
тя паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільне-
на. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 23.04.2014 по 27.04.2016.

4. Посадова особа Кузьменко Володимир Сергійович (не надано згоду 

на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Правління, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,91511%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9,91511%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 14.03.2011 по 27.04.2016 р.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами Публічного ак-
ціонерного товариства «коростишівгаз» 27.04.2016 р. Обрання посадо-
вої особи виконано на підставі Протоколу № 1/16 загальних зборів Пу-
блічного акціонерного товариства «коростишівгаз» від 27.04.2016 р.

1. Кузьменко Володимир Сергійович (не надано згоду на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Голова Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 9,91511%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 9,91511%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: строком 5 років. Інші посади, які обій-
мала особа протягом своєї діяльності: Голова правління ПАТ «Коростишів-
газ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3504 акцій.

2. Бубон Наталія Петрівна (не надано згоду на розкриття паспортних да-
них) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: строком 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
своєї діяльності: заступник головного бухгалтера ПАТ «Коростишівгаз». 

3. Червінська Оксана Валентинівна (не надано згоду на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: бухгалтер, приватне підприємство. 

4. Оліщук Анатолій Володимирович (не надано згоду на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: начальник служби ПАТ «Коростишівгаз». 

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

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

Голова правління         Кузьменко Володимир Сергійович, 27.04.2016 р. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 29 квітня 2016 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЕРЕМОГА»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00413239
3. Місцезнаходження емітента: 67832 смт. Великодолинське вул. Коопе-

ративна, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04851) 3-34-97 

(04851) 3-34-97
5. Електронна поштова адреса емітента: peremoga@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 00413239.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Посадова особа Голова наглядової ради Яковенко Олексiй Iванович 
(паспорт: серiя КЕ номер 341404 виданий Київським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 08.08.1996) звiльнено 28.04.2016 р. (дата вчинення дiї 
28.04.2016). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 65.03500% 
на суму 4095329.00. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - три 
роки. Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «ПЕРЕМОГА» вiд 
28.04.2016 р.

Посадова особа Член наглядової ради Яковенко Тетяна Миколаївна 
(паспорт: серiя КЕ номер 341402 виданий Київським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 08.08.1996) звiльнена згiдно рiшення загальних зборiв  
ПрАТ «ПЕРЕМОГА» вiд 28.04.2016. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 29.67100% на суму 1859928.25. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - три роки. Рiшення прийнято загальними зборами  
ПрАТ «ПЕРЕМОГА» вiд 28.04.2016 р.

Посадова особа Член наглядової ради Iгнатенко Вiра Володимирiвна 
(паспорт: серiя КЕ номер 060484 виданий Овiдiопольським РВ УМВД 
України в Одеськiй обл. 19.01.1996) звiльнено 28.04.2016 р. (дата вчинен-
ня дiї 28.04.2016). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 

0.48000% на суму 30127.25. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - три роки. Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «ПЕРЕ-
МОГА» вiд 28.04.2016 р.

Голова наглядової ради Годований Антон Павлович (паспорт: серiя ЕЕ 
номер №329186 виданий Совєтським РВГУМВС України в Криму 
11.10.2000) обрано 28.04.2016 р. (дата вчинення дiї 28.04.2016). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.39882% на суму 25000.00 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - 3 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв: з 2012 року прийнятий на посаду архiтектора ТОВ «Дизайн-студiя 
«АРТЕ». Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «ПЕРЕМОГА» вiд 
28.04.2016 р. 

Член наглядової ради Яковенко Тетяна Миколаївна (паспорт: серiя КЕ 
номер 341402 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
08.08.1996) обрано 28.04.2016 р. (дата вчинення дiї 28.04.2016). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 29.67100% на суму 1859928.25 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу - 3 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi  
5 рокiв: Член наглядової ради ПрАТ «ПЕРЕМОГА». Рiшення прийнято за-
гальними зборами ПрАТ «ПЕРЕМОГА» вiд 28.04.2016 р. 

Посадова особа Член наглядової ради Iгнатенко Вiра Володимирiвна 
(паспорт: серiя КЕ номер 060484 виданий Овiдiопольським РВ УМВД Укра-
їни в Одеськiй обл. 19.01.1996) обрано 28.04.2016 р. (дата вчинення дiї 
28.04.2016). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.48000% на 
суму 30127.25. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу - три роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Член наглядової ради ПрАТ «ПЕРЕ-
МОГА». Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «ПЕРЕМОГА» вiд 
28.04.2016 р.

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

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

Голова правлiння  Курилов Олександр Яковлевич

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО
«ПеРеМОгА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «вIктОРIЯ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23867078
3. Місцезнаходження емітента: 67832 смт. Великодолинське вул. Коопе-

ративна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0487164161 0487164161
5. Електронна поштова адреса емітента: victoria@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.grosslibentale.od.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Посадова особа Голова наглядової ради Котляров Iгор Адольфович 
(паспорт: серiя РО номер 159907 виданий 2MDA 20.11.2008) звiльнена на 
пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 28.04.2016. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 50.05100% на суму 48800. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого така особа 
перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами 
ПрАТ «Вiкторiя» вiд 28.04.2016 р.

Посадова особа Член наглядової ради Хруберова Тетяна Василiвна 
(паспорт: серiя КЕ номер 238679 виданий Приморським РВ УМВС України 
в Одеськiй обл. 12.05.1996) звiльнена на пiдставi рiшення загальних зборiв 
вiд 28.04.2016. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого така особа 
перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами 
ПрАТ «Вiкторiя» вiд 25.04.2013 р. 

Голова наглядової ради Котляров Iгор Адольфович (паспорт: серiя КМ но-
мер 974789 виданий Приморським РВ у м. Одесi ГУДМС України в Одеськiй 
областi 25.09.2015) призначено 28.04.2016 р. (дата вчинення дiї 28.04.2016). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 50.05130% на суму 48800.00 
грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу - 5 рокiв. Іншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: 01.02.2012р.-02.01.2013р. - Директор з зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi ПрАТ «Вiкторiя». Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 25.04.2013р. 
обраний Головою наглядової ради ПрАТ «Вiкторiя. Рiшення прийнято Загаль-
ними зборами акцiонерiв ПрАТ «Вiкторiя» вiд 28.04.2016 р. 

Член наглядової ради Котлярова Алла Андрiївна (паспорт: серiя КК но-

мер № 961842 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
12.08.2002) звiльнено 28.04.2016 р. (дата вчинення дiї 28.04.2016). Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. 
Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ «Вiкторiя» вiд 28.04.2016 р. 

Член наглядової ради Грушко Володимир Васильович (паспорт: серiя АА 
номер № 342003 виданий Козятинським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл. 
20.09.1996) призначено 28.04.2016 р. (дата вчинення дiї 28.04.2016). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв. Іншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 11.01.2010 р. принятий 
на посаду юриста ЗАТ «Вiкторiя». Рiшення прийнято загальними зборами 
ПрАТ «Вiкторiя» вiд 28.04.2016 р. 

Член наглядової ради Котляров Адольф Андрiйович (паспорт: серiя КК 
номер №961841 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
12.08.2002) призначено 28.04.2016 р. (дата вчинення дiї 28.04.2016). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв. Іншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 01.06.2007р. прийнятий 
на посаду начальника служби охорони працi ЗАТ «Вiкторiя». Рiшення прий-
нято загальними зборами ПрАТ «Вiкторiя» вiд 28.04.2016 р. 

Ревiзор Вiтюк Олена Валентинiвна (паспорт: серiя КК номер №333449 
виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi 27.09.1999) 
звiльнено 28.04.2016 р. (дата вчинення дiї 28.04.2016). Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. Рiшення 
прийнято загальними зборами ПрАТ «Вiкторiя» вiд 28.04.2016 р. 

Ревiзор Вiтюк Олена Валентинiвна (паспорт: серiя КК номер №333449 
виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеськiй областi 27.09.1999) 
призначено 28.04.2016 р. (дата вчинення дiї 28.04.2016). Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв. Іншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: з 09.03.2011 Ревiзор ПрАТ «Вiкторiя». Рiшення 
прийнято загальними зборами ПрАТ «Вiкторiя» вiд 28.04.2016 р.

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

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

генеральний директор  величко Юрiй вiкторович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «стРАХОвА кОМПАНIЯ «ДельФIН»;  
2. Код за ЄДРПОУ: 37578988; 3. Місцезнаходження: 61002, м. Харків,  
вул. Мироносицька, буд. 46А; 4. Міжміський код, телефон та факс: (057)7143207 
(057)7143208; 5. Електронна поштова адреса: office@ic-dolphin.com.ua; 6. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: ic-dolphin.com; 7. Вид особливої інфор-
мації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Товари-

ства Поколодного Валерiя Вiкторовича згiдно з рiшенням Загальних зборiв 
Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з переобранням всього складу 
Наглядової ради Товариства. Перебував на посадi з 21.03.2011 р. Володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства 98,6%. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини. 

Достроково припинено повноваження заступника Голови Наглядової 
ради Товариства Поколодної Тетяни Валерiївни згiдно з рiшенням Загаль-
них зборiв Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з переобранням 
всього складу Наглядової ради Товариства. Перебувала на посадi з 
21.03.2011 р. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0,7%. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не 
має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. 

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Поколодної Валентини Олександрiвни згiдно з рiшенням Загальних 
зборiв Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з переобранням всього 
складу Наглядової ради Товариства. Перебувала на посадi з 21.03.2011 р. 
Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини. 

Поколодний Валерiй Вiкторович обраний членом Наглядової ради То-
вариства строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з обранням нового складу На-
глядової ради Товариства. Обраний Головою Наглядової ради Товариства 
згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради Товариства вiд 27 квiтня 2016 
року. Попереднi посади якi обiймав: ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» – голова Нагля-
дової ради, УкрДУЗТ – доцент кафедри «Управлiння державними i корпо-

ративними фiнансами», ТОВ «СТАРТ АП» – директор. Володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства 98,6%. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини. 

Косенков Геннадiй Геннадiйович обраний членом Наглядової ради То-
вариства строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з обранням нового складу На-
глядової ради Товариства. Попереднi посади якi обiймав: КЗ КДЮСШ 
«ХТЗ» – тренер-викладач з футболу. Часткою у статутному капiталi Това-
риства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини. 

Поколодна Валентина Олександрiвна обрана членом Наглядової ради 
Товариства строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з обранням нового складу На-
глядової ради Товариства. Обрана заступником Голови Наглядової ради 
Товариства згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради Товариства вiд 27 
квiтня 2016 року. Попереднi посади якi обiймала: ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» – 
член Наглядової ради. Часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. 

Припинено повноваження Голови Правлiння Товариства Останiна Ми-
хайла Олександровича згiдно з рiшенням Засiдання Наглядової ради Това-
риства вiд 27 квiтня 2016 року за власним бажанням. Перебував на посадi 
з 10.10.2014 р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не 
має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. 

Поколодна Тетяна Валерiївна обрана Головою Правлiння Товариства 
строком на 3 роки з 28 квiтня 2016 року згiдно з рiшенням Засiдання На-
глядової ради Товариства вiд 27 квiтня 2016 року. Попереднi посади якi 
обiймала: ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» – заступник Голови Наглядової ради. 
Володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0,7%. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогаше-
ної судимостi за посадовi та корисливi злочини. 

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

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

Голова Правлiння               Поколодна Тетяна Валерiївна, 28.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 13548581
3. Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень, 

вул. Шатрищанська, буд.65
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

04142 3-22-22, 
04142 3-22-22

5. Електронна поштова адреса trubostal@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.trubostal.net

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

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2016 р. (Про-

токол № 28/04-1 від 28.04.2016 р.) припинено з 28.04.2016 р. повноваження 
члена Наглядової ради Чернишова Андрія Євгеновича. Часткою в статутному 
капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебував з 19 квітня 2014 
року. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2016 р. 
(Протокол № 28/04-1 від 28.04.2016 р.) припинено з 28.04.2016 р. повно-
важення члена Наглядової ради, секретаря Наглядової ради Ткачова Юрія 
Віталійовича. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді члена 
Наглядової ради перебував з 19 квітня 2014 року. На посаді секретаря На-
глядової ради перебував з 22 квітня 2014 року. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Вовк Геннадій Миколайович обраний 28.04.2016 р. членом Наглядової ради 
Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 28/04-1 від 
28.04.2016 р.) на строк з 28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 року. Вовк Геннадій 
Миколайович обраний 28.04.2016 р. Головою Наглядової ради Товариства за 
рішенням Наглядової ради (Протокол № 28/04-1 від 28.04.2016 р.) на строк з 28 
квітня 2016 року по 27 квітня 2019 року. Часткою в статутному капіталі Емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пе-

релік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник 
директора з маркетингу та ЗЕД – начальник відділу збуту; начальник відділу про-
дажу. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Ткачов Юрій Віталійович обраний 28.04.2016 р. членом Наглядової ради То-
вариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 28/04-1 від 
28.04 2016 р.) на строк з 28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 року. Ткачов Юрій 
Віталійович обраний 28.04.2016 р. Секретарем Наглядової ради Товариства за 
рішенням Наглядової ради (Протокол №28/04-1 від 28.04.2016 р.) на строк з  
28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 року. 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: заступник 
директора департамента корпоративного управління з правового забезпечення; 
генеральний директор; начальник управління правового забезпечення; дирек-
тор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Чернишов Андрій Євгенович обраний 28.04.2016 р. членом Наглядової 
ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол  
№ 28/04-1 від 28.04 2016 р.) на строк з 28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 
року. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник Директора депар-
таменту корпоративних відносин; начальник управління корпоративних 
відносин; член Ради директорів; Член Наглядової ради. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Коломієць Володимир Анатолійович обраний 28.04.2016 р. членом Нагля-
дової ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол  
№ 28/04-1 від 28.04 2016 р.) на строк з 28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 
року. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обійма-
ла ця особа протягом останніх 5 років: провідний фахівець управління ЗЕД, 
постачання та аналітики; фахівець управління з постачання; старший фахівець 
управління з постачання; головний фахівець управління з постачання; дирек-
тор з постачання; директор зі збуту, член Наглядової ради; Голова Наглядової 
ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

Генеральний директор       Дзюба Володимир Вікторович, 28.04.2016 р.

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «тРубНий ЗАвОД «тРубОстАль»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «буДIвельНО-МОНтАжНе  уПРАв-
лIННЯ № 33»

2. Код за ЄДРПОУ: 269589
3. Місцезнаходження: 08150, м. Боярка, Шевченка, будинок 193
4. Міжміський код, телефон та факс: 045-98 35-944
5. Електронна поштова адреса: bmu33@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bmu33.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними загальними 

зборами акцiонерiв 28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Припинено пов-
новаження посадової особи Магомедова Магомеда Алiєвича, який займав 
посаду Голови Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капiталi 
емiтента 78,6211%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 78,6211%. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними загальними 
зборами акцiонерiв 28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Припинено пов-
новаження посадової особи Хомутовської Оксани Адамiвни, яка займала 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,4802%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,4802%. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними загальними 
зборами акцiонерiв 28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Припинено пов-
новаження посадової особи Пустової Марiї Миколаївни, яка займала по-
саду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
1,9268%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1,9268%. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про обрання прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв 
28.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано у зв'язку з закiнченням 
термiну повноважень Наглядової ради товариства. Магомедова Магомеда 
Алiєвича обрано на посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 78,6211%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 

78,6211%. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ «БМУ 
№33». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 51577 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв 
28.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано у зв'язку з закiнченням 
термiну повноважень Наглядової ради товариства. Хомутовську Оксану 
Адамiвну обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0,4802%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi 0,4802%. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгал-
тера, бухгалтер, Член Наглядової ради ПрАТ «БМУ №33». Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 315 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв 
28.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано у зв'язку з закiнченням 
термiну повноважень Наглядової ради товариства. Пустову Марiю Микола-
ївну обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 1,9268%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
1,9268%. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «БМУ 
№33». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1264 акцiї. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними загальними 
зборами акцiонерiв 28.04.2016 р. Припинення повноважень посадової осо-
би виконано у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Припинено по-
вноваження посадової особи Лiхтiної Лiлiї Раiсiвни, яка займала посаду 
Ревiзора. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0%. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про обрання прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв 
28.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано у зв'язку з закiнченням 
термiну повноважень Ревiзора. Лiхтiну Лiлiю Раiсiвну обрано на посаду 
Ревiзор. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: Ревiзор ПрАТ «БМУ №33». 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

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

Голова правлiння    Магомедов Магомед Абдулгамiдович, 29.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублІЧНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО
«ПОлІсЯНкА»

2. Код за ЄДРПОУ 02969679
3. Місцезнаходження 10029 м. Житомир 

пров. I Сінний, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 421070, 473514
5. Електронна поштова адреса 
емітента polisianka@emzvit.com.ua 

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

www.polіsіanka.ho.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів 28.04.2016 р. (Протокол №1 від 

28.04.2016 р.) припинені повноваження голови та члена Наглядової ради 
Гжибовського Костянтина Володимировича. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента в розмірі 0.00203 %. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. На посаді голови та члена Наглядової ради пе-
ребував з 22.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів 28.04.2016 р. 
(Протокол №1 від 28.04.2016 р.) припинені повноваження члена Наглядової 
ради Нестеровського Валерія Євгеновича. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента в розмірі 72.59038 %. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. На посаді члена Наглядової ради перебував з 
22.04.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Рішенням загальних зборів акціонерів 28.04.2016 р. (Протокол 
№1 від 28.04.2016 р.) припинені повноваження члена Наглядової ради Ле-
генчука Олега Iвановича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 24.18293 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. На посаді члена Наглядової ради перебував з 22.04.2014 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Гжибовський Костянтин Володимирович обраний 28.04.2016 р. за рі-
шенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 28.04.2016 р.) чле-
ном Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володіє часткою в 

статутному капіталі емітента в розмірі 0.00203 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала 
ця особа протягом останніх 5 років: заступник директора з господарських 
питань. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Нестеровський Валерій Євгенович обраний 28.04.2016 р. за рішен-
ням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2016 р.) членом 
Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента в розмірі 72.59038 %. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: генеральний директор. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Легенчук Олег 
Iванович обраний 28.04.2016 р. за рішенням загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 28.04.2016 р.) членом Наглядової ради Товариства стро-
ком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
24.18293 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Маковій Олег Євгенійович обраний 28.04.2016 р. за рішенням за-
гальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2016 р.) членом Нагля-
дової ради Товариства строком на 3 роки. Маковій Олег Євгенійович об-
раний 28.04.2016 року головою Наглядовою ради строком на 3 роки за 
рішенням Наглядової ради ( Протокол засідання Наглядової ради №5 від 
28.04.2016 р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
0.00304 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Інших посад протягом останніх 5 років не обіймав, займався підпри-
ємницькою діяльністю. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Денисевич Юрій Анатолійович обраний 28.04.2016 р. за 
рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2016 р.) чле-
ном Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента в розмірі 0.00101 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Інших посад протягом останніх  
5 років не обіймав, займався підприємницькою діяльністю. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

Генеральний директор Писаренко Валентина Володимирівна, 28.04.2016 
року.



№83, 29 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

155

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне Акцiонерне Товариство 
«Фiрма верхнього одягу «Фея»

2. Код за ЄДРПОУ: 00309074
3. Місцезнаходження: 87515, Маріуполь, Георгіївська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629)543539 
5. Електронна поштова адреса: mpfeya@hotmail.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. текст повідомлення
Демидов Геннадiй Миколайович, 1970 рiк народження (не дав згоду на 

розголошення персональних даних), рiшенням загальних зборiв вiд 
27.04.2016 року обраний членом наглядової ради з 01.05.2016 року на  
3 роки. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Освiта – вища, Доне-
цький нацiональний унiверситет, рiк закiнчення 2001 р., спецiальнiсть 
«економiка пiдприємства», квалiфiкацiя економiст. Мiсце роботи (основне 
та/або за сумiсництвом), посади: ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (реєстрацiйний 
номер 00191129) - Фiнансовий директор; ПРАТ «IЛЛIЧ-СТАЛЬ» 
(реєстрацiйний номер 24815801) - Фiнансовий директор за сумiсництвом. 
Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом 
останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): з 27.09.2010 
року до 28.11.2011 року - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», Заступник фiнансового 
директора; з 29.11.2011 року до 22.10.2012 року - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», 
виконуючий обов’язки Фiнансового директора; з 23.10.2012 року до 
теперiшнього часу - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», Фiнансовий директор. Заборо-
на обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Рiшення принято загальними зборами 27.04.2016 р.

Цуркан Михайло Леонiдович, 1974 рiк народження (не дав згоду на роз-
голошення персональних даних), рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2016 
року обраний членом наглядової ради з 01.05.2016 року на 3 роки. Не 
володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Освiта – вища, Київський держав-
ний економiчний унiверситет, рiк закiнчення 1996 р., спецiальнiсть 

«економiка пiдприємства», квалiфiкацiя економiст; Нацiональний 
унiверситет «Одеська юридична академiя», рiк закiнчення 2011 р., 
спецiальнiсть «правознавство», квалiфiкацiя юрист. Мiсце роботи (основне 
та/або за сумiсництвом), посади: ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», код за ЄДРПОУ 
00191129, Директор з персоналу та соцiальним питанням. Загальний стаж 
роботи - 25 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти 
рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): з 07.02.2011 року до 
11.05.2012 року - ВАТ «IнГЗК», Директор з персоналу; з 14.05.2012 року до 
21.04.2013 року - ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», Начальник управлiння; з 
22.04.2013 року до 30.09.2014 року - ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», Дирек-
тор департаменту; з 01.10.2014 року до 08.12.2015 року - ТОВ «МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ», Директор департаменту соцiального розвитку та 
адмiнiстративного забезпечення; з 09.12.2015 року до теперiшнього часу - 
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», Директор з персоналу та соцiальним питанням. 
Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю 
вiдсутня. Рiшення принято загальними зборами 27.04.2016 р.

Бiляк Вiталiй Володимирович, 1979 рiк народження (не дав згоду на роз-
голошення персональних даних), рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2016 
року обраний членом наглядової ради з 01.05.2016 року на 3 роки. Не 
володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Освiта – вища, Донецький Дер-
жавний унiверситет, спецiальнiсть – правознавство, квалiфiкацiя спецiалiста 
– юрист, рiк закiнчення – 2001. Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), 
посади: ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», код за ЄДРПОУ 00191129, начальник юри-
дичного управлiння. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Iнформацiя про стаж 
роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана поса-
да): з 31.03.2009 р. до 18.02.2013 р. - ВАТ «ХТЗ», начальник юридичного 
управлiння; з 19.02.2013 р. до теперiшнього часу - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 
(iдентифiкацiйний код 00191129), начальник юридичного управлiння. Забо-
рона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Рiшення принято загальними зборами 27.04.2016 р.

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

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

Генеральний директор         Нефьодова Iнна Михайлiвна, 27.04.2016 р.

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО
«ФIРМА веРХНьОгО ОДЯгу «ФеЯ»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – ПублІЧНе АкЦІОНеРНе 

тОвАРиствО «АльПАРІ бАНк»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне то-

вариство
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента – 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70,
1.6. Електронна поштова адреса емітента – 

o.ushakova@alpari-bank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

2. текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі То-

вариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ,  
вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про 
емітента – Відомості про зміну складу посадових осіб.

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером від 
28.04.2016 р. Посадова особа Грибков Віктор Никифорович (згоди на роз-
криття паспортних даних не надав), який займав посаду Голова Спосте-
режної ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.01.2014.

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером від 
28.04.2016 р. Посадова особа Громакова Лариса Костянтинівна (згоди на роз-
криття паспортних даних не надала), яка займала посаду заступник Голови 
Спостережної ради припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 8.07.2013.

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером від 
28.04.2016 р. Посадова особа Савиченко Борис Онисимович (згоди на роз-
криття паспортних даних не надав), який займав посаду Член Спостереж-
ної ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.03.2014.

Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 
р. Посадова особа Грибков Віктор Никифорович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надав) призначена на посаду Голова Спостережної ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:  
АТ «Ощадбанк» радник секретаріату Голови Правління. 

Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. 
Посадова особа Громакова Лариса Констянтинівна (згоди на розкриття 
паспортних даних не надала) призначена на посаду заступник Голови Спо-
стережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА», на-
чальник управління з продажів. 

Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. 
Посадова особа Савиченко Борис Онисимович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надав) призначений на посаду Член Спостережної ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  
ПрАТ «СК «Статус», Голова Правління. 

Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. 
Посадова особа Петленко Юлія Володимирівна (згоди на розкриття пас-
портних даних не надала) призначена на посаду Член Спостережної ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: КНУ 
ім.Т.Шевченка, доцент кафедри фінансів економічного факультету, заступ-
ник завідуючого кафедри з навчально-методичної роботи. 

Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. 
Посадова особа Прилуцький Олег Олександрович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надав) призначений на посаду Член Спостережної ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступ-
ник Голови Правління «ПАТ «АКЦЕПТ БАНК». 

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

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

Голова Правління  Краснощок Олег Петрович, 29.04.2016 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 29 квітня 2016 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ОДеський МАшиНОбуДIвНий 
ЗАвОД «ЧеРвОНА гвАРДIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00165698
3. Місцезнаходження: 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 

буд. 141
4. Міжміський код, телефон та факс: (0482)341022 (0482)341022
5. Електронна поштова адреса: 00165698@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00165698.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними збора-

ми акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. При-
пинено з 27.04.2016 р. повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Барсук Кос-
тянтина Олександровича (посадова особа не надав згоди на розкриття 
паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному 
складi вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
перебував на посадi з 24.04.2013 р. 

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними збора-
ми акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. При-
пинено з 27.04.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Топiлiної Ган-
ни Валерiївни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посадi з 24.04.2013 р.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними збора-
ми акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. При-
пинено з 27.04.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Iгнатюк Кири-

ла Володимировича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пере-
бував на посадi з 24.04.2013 р.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними збора-
ми акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. Об-
рано з 27.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Барсук Костянтина 
Олександровича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних 
даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу 
членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посаду: головний спецiалiст.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними збора-
ми акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. Об-
рано з 27.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Топiлiну Ганну 
Валерiївну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi 
вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу 
членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала посаду: старший бухгалтер.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. Обрано з 
27.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Iгнатюк Кирила Володимирови-
ча (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями 
Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз при-
пиненням повноважень попереднього складу членiв Ревiзiйної комiсiї. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано 
– 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: заступник директора.

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

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

голова правлiння  Чередник володимир Анатолiйович.

ПОвІДОМлеННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «буДІвельНО-МОНтАжНе уПРАвлІН-
НЯ №5»; Код за ЄДРПОУ: 01267774; Місцезнаходження: 07400, Київ-
ська обл., м. Бровари, вул. Порошкова, буд. 2; Міжміський код, телефон та 
факс: (067) 234-82-11; Електронна поштова адреса: VATBMU5@emitent.
net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://vatbmu5.informs.net.ua/

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «БМУ №5» (Про-

токол №1/2016 від 26.04.2016р.) відбулися наступні зміни складу посадо-
вих осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова правління – Барташ Тамара Олек-
сандрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 26.04.2016р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганіза-
ції у ТОВ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1/2016 від 26.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебувала на посаді з 09.04.2015р. по 26.04.2016р.

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Костюк Юрій 
Валерійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 26.04.2016р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорга-
нізації у ТОВ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1/2016 від 26.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебував на посаді з 03.04.2015р. по 26.04.2016р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Костюк Олена 
Олександрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 26.04.2016р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорга-
нізації у ТОВ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1/2016 від 26.04.2016р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
– 95,5794%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 13070 шт. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на 
посаді з 03.04.2015р. по 26.04.2016р.

Припинено повноваження. Ревізор – Мозговий Роман Михайлович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 

26.04.2016р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорганізації у 
ТОВ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 
від 26.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на 
посаді з 03.04.2015р. по 26.04.2016р.

Обрано. Голова комісії з припинення (перетворення) – Барташ Тамара 
Олександрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 26.04.2016р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорга-
нізації у ТОВ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1/2016 від 26.04.2016р.). Строк, на який призначено особу – до закінчення 
процедури реорганізації. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «СП «Екоме-
тал» - заступник директора з фінансів, ПрАТ «БМУ №5» - Голова правління. 

Обрано. Член комісії з припинення (перетворення) – Мозговий Роман 
Михайлович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 26.04.2016р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорга-
нізації у ТОВ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1/2016 від 26.04.2016р.). Строк, на який призначено особу – до закінчен-
ня процедури реорганізації. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «СП 
«Екометал» - менеджер, ПрАТ «БМУ №5» - Ревізор. 

Обрано. Член комісії з припинення (перетворення) – Сташевська Юлія 
Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 26.04.2016р. у зв’язку з припиненням товариства шляхом реорга-
нізації у ТОВ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1/2016 від 26.04.2016р.). Строк, на який призначено особу – до закінчен-
ня процедури реорганізації. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
ТОВ «Елтіс-Компоненти», головний бухгалтер, (2010-2011 рік), ТОВ «Елтіс-
Техно», головний бухгалтер, (2012 рік), із 2012 року по цей час - ТОВ «СП 
«ЕКОМЕТАЛ», бухгалтер-експерт, «ЕКОМЕДЦЕНТР», директор, обіймає 
посаду Головного бухгалтера ПрАТ «БМУ №5».

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

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

Голова комісії з припинення (перетворення) Барташ Тамара Олексан-
дрівна, 27.04.2016р.
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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: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IМ. КАЛIНIНА»; 05414733; 68533, Одеська область, Тарутинський, 
с. Богданiвка, вул. Шкiльна, буд.24; (04847) 6-72-16.

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: http://05414733.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БРІК», 33865551.

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  19842  21112
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)  4017  4309

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  11991  9942
Сумарна дебіторська заборгованість  975  783
Грошові кошти та їх еквіваленти  680  402
Власний капітал  7072  6376
Статутний капітал  1277  1277
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)  1689  993

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  12770  14736
Чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію  0.13619970  0.09588770

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)  0.13619970  0.09588770

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  5110144  5110144
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

голова правлiння  кiсеолар Iван Олександрович

вIДкРите АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «IМ. кАлIНIНА»

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«кНЯЗЯ тРубеЦькОгО»

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 
«Князя Трубецького»; 00413720; Херсонська, Бериславський район, 
74344, с-ще Веселе, вул. Свиридова 3; (05546) 52643.

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.winekt.dtdns.net

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

5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв призначено на 27 травня 2016 року. 

Iнформацiвя про збори надрукована в Бюлетенi «Цiннi папери України»  
№ 74(4362) вiд 22.04.2016 року.

6. Інформація про дивіденди. За пiдсумками роботи в 2014-2015 роках 
дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 65712 58508
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 23558 21681

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 23952 20722
Сумарна дебіторська заборгованість 378 3171
Грошові кошти та їх еквіваленти 182 30
Власний капітал 50468 42931
Статутний капітал 36778 36778
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 13690 6153

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 11383 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3861 15577
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 0.05 0.02

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 0.05 0.02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 147111600 147111600
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 0 0

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

0 0

голова правління ПАт «князя трубецького»  т.в. єрмола
головний бухгалтер  І.в. лебедєва

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 «IНФОРМАЦIйНО-АНАлIтиЧНА 
АгеНЦIЯ «стАтIНФОРМкОНсАлтиНг»; 32422132; 
Голосiївський, 03039, м. Київ, вул. Голосiївська; 044 4942737.

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 річ-
ну інформацію: www.statinform.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Добсон-
консалтинг», 21681636.

5. Інформація про загальні збори
25.04.2015 року проведено чергові загальні збори. Порядок денний:
1. Звiт правлiння про результати фінансово-господарської дiяльностi 

товариства за 2014 рiк.
2. Звiт ревiзiйної комiсiї.
3. Затвердження рiчного звiту за 2014 рiк.
4. Змiни у складi органiв управлiння товариства.
5. Змiна мiсцезнаходження товариства.
31.08.2015 року проведено чергові загальні збори. Порядок денний:
1. Розгляд питання про заснування iншої юридичної особи.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів про-

тягом 2015 року не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської 

діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7233 6295
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2550 2606
Довгострокові фінансові інвестиції 28 28
Запаси 28 26
Сумарна дебіторська заборгованість 2785 2355
Грошові кошти та їх еквіваленти 407 12
Власний капітал 16 162
Статутний капітал 870 870
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 892 714
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2056 2029
Поточні зобов’язання і забезпечення 5193 4104
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 власних випусків протягом 
періоду 

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів

вІДкРите АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«вАсилькІвськА ФІРМА 

«екОгАЗсеРвІс»
(код ЄДРПОУ 13706150). Місцезнаходження: 08623 Київська обл., 
Васильківський р-н, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168. Тел. 
0457141254. Ел.поштова адреса: ekogaz_vat@ukr.net. Адреса ін-
тернет сторінки: http://www.ekogaz.pat.ua. Найменування аудитор-
ської фірми, якою проведено аудит фінансової звітності: ТОВ  
«Аудиторська фірма «ІОН-Аудит» (код ЄДРПОУ 39264919). Річні 
загальні збори були проведені 03 березня 2016 року.

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

Найменування показника
Звітний 

період 2015 
р.

Попередній 
період 2014 р.

Усього активів 3361,1 4657,3
Основні засоби 1136,2 954,1
Запаси 556,6 781,5
Сумарна дебіторська заборгова-
ність 440,2 634,7

Грошові кошти та їх еквіваленти 888,3 1996,0
Нерозподілений прибуток 1395,9 2128,2
Власний капітал 2454,4 3223,8
Статутний капітал 337,3 337,3
Поточні зобов’язання 599,1 871,3
Чистий прибуток 1415,9 1399,7
Чисельність працівників на кінець 
періоду 21 22

Комісія з припинення ВАТ «Екогазсервіс»:
Залюбовський М.А.

Фіалко В.Д.
Кісельова Н.Д.

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: вIДкРите АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ХутРОФIРМА «тисМеНиЦЯ», 00300015, 
Івано-Франківська, 77400, м. Тисмениця, Вербова, 9, (0342) 58-50-01.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Орвi-Аудит», 34623723.

5. Інформація про загальні збори. Загальні збори не проводились.
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 83963 84543
Основні засоби (за залишковою вартістю) 46469 46493
Довгострокові фінансові інвестиції 151 151
Запаси 5206 5351
Сумарна дебіторська заборгованість 5 499
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 7
Власний капітал 6706 8354
Статутний капітал 65000 65000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -58294 -56646
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 54468 54468
Поточні зобов’язання і забезпечення 22789 21721
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) -253.53846 -329.84615

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) -253.53846 -329.84615

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6500 6500
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів 0 0

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 «гРАНДелектРО» 

(станом на 31.12.2015 року Приватне 
акцiонерне товариство «КЕМ»), 30949565, 

50034, Дніпропетровська область,  
м. Кривий Рiг, вул. Домобудiвна буд.7 

(станом на 31.12.2015 року 50005, 
Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг,  

вул. Орджонiкiдзе, 1к офiс 3), 
тел. (0564) 26-27-85

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

28.04.2016

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

http://kem.pat.ua/

ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«РибНе гОсПОДАРствО

«МIжРIЧЧЯ»
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 
«Рибне господарство «Мiжрiччя»; 22177880; Івано-Франківська, 77210,  
м. Болехiв, с. Мiжрiччя; 380343731326.

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: mizrichchja.com.ua

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

5. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори проведені 
25.02.2015. Кворум 63,7%. Порядок денний: 1.Затвердження звіту прав-
ління про результати діяльності Товариства за 2014 рік. 2.Затвердження 
звіту ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. 
Пропозиції до переліку питань порядку денного подавали: Русаков В.Л. та 
Асмолова С.І.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської 

діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8 8
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 0 50

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8 8
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -5 -5
Статутний капітал 175 175
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 240 240

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 13 13
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.) 699716 699716
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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ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«кОтОвськА МеблевА ФАбРикА»

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 
«Котовська меблева фабрика»; 00274967; 66300, Одеська область, м. Ко-
товськ, вул. 50 років Жовтня, 204; (04862) 3-01-97.

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: kotovskmebel.com.ua

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

5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів (далі Збори) відбулися 28.03.2015 р. 

Збори були скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства, пропо-
зиції щодо порядку денного надійшли від корпоративного секретаря Това-
риства Мунтян А.І. Наглядова рада розглянула та затвердила порядок 
денний чергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 02.02.2015 
року). Пропозицій щодо зміни або доповнень до порядку денного з боку 
інших осіб не надходило. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1. Звіт Правління ПАТ про діяльність ПАТ «Котовська меблева 
фабрика» за 2014 рік та основні напрямки діяльності на 2015 рік. 2. Звіт 
Наглядової ради ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 2014 рік. 3. Звіт 
Ревізійної комісії за 2014 рік. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і 
балансу ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 2014 рік. 4. Затвердження 
річного звіту ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 2014 рік. 5. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку, і збитків товариства за 2014 рік. 6. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, зві-
ту правління, звіту ревізійної комісії ПАТ «Котовська меблева фабрика». 
За розглядом питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1. 
Звіт правління ПАТ про діяльність ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 
2014 рік прийняти за основу. Основні напрямки діяльності на 2015 рік за-
твердити. 2. Звіт Наглядової ради ПАТ «Котовська меблева фабрика» за 
2014 рік прийняти за основу. 3. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік, висновок 
Ревізійної комісії з річного звіту та балансу ПАТ «Котовська меблева фа-
брика» прийняти за основу. 4. Річний звіт ПАТ «Котовська меблева фабри-
ка» за 2014 рік затвердити. 5. Прибуток у сумі 37 173,93 грн. направити на 
поповнення власних оборотних коштів ПАТ «Котовська меблева фабри-
ка». Дивіденди за підсумками 2014 року не виплачувати. 6. Роботу Нагля-
дової ради, Правління і Ревізійної комісії за 2014 рік визнати задовільною. 
Звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії за 2014 рік затверди-
ти. По всім питанням порядку денного рішення прийняті одноголосно 
290720 голосів що складає 100% голосуючих акцій акціонерів (представ-
ників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. По-
зачергові збори 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 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  10600  10305
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)  2710  3262

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  7506  6640
Сумарна дебіторська заборгованість  364  391
Грошові кошти та їх еквіваленти  8  -- 
Власний капітал  9616  9557
Статутний капітал  328  328
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)  9288  9229

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  984  748
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  0.18916020  0.11862590

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.)  0.18916020  0.11862590

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  311905  311905
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду - -

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

- -

голова правління  шитря василь гаврилович

ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«МикОлАЇвськА 

теПлОелектРОЦеНтРАль»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне 
товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль»; 30083966;  
м. Миколаїв, 54020, Каботажний спуск, 18; (0512)36-20-40.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ПП Аудиторська фірма «ДО-
НОВЕЙ АУДИТ», 33833362.

5. Інформація про загальні збори
Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» загальні збори акціонерів у 2015 році ПАТ «Миколаївська 
ТЕЦ» (далі - Товариство) не проводило, так як згідно пункту 7.1 Ста-
туту Товариства єдиним акціонером є держава в особі Мiнiстерства 
палива та енергетики України (100% акцій), а з 27.07.2015р єдиним 
акціонером є держава а особі Фонду Державного майна України.

6. Інформація про дивіденди
Вiдповiдно до Статуту Товариства нарахування та виплата 

дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або 
нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленому рiшенням За-
гальних зборiв Товариства, у строк встановлений законодавством. 
Єдиним акцiонером Товариства є держава в особi Мiнiстерства 
енергетики та вугiльної промисловостi України, а з 27.07.2015р єди-
ним акціонером є держава в особі Фонду Державного майна Украї-
ни. Рішення загальних зборів про нарахування та виплату дивiдендiв 
за 2014 рік по акцiям не було. Тому ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», у 
статутному капiталi якого є корпоративнi права держави, на пiдставi 
останнього абзацу п.5 ст.11 Закону України вiд 21.09.06 за №185-У 
«Про управлiння об'єктами державної власностi» за результатами 
фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 році нарахувало у 2015 
році до державного бюджету частину чистого прибутку згідно базо-
вого нормативу відповідно до абз.2 п.1 Постанови КМУ №241 від 
22.04.2015р.

II. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 132167 117919
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 36452 34566

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9045 4371
Сумарна дебіторська заборгова-
ність 79508 53916

Грошові кошти та їх еквіваленти 3321 21558
Власний капітал 37811 42861
Статутний капітал 62513 62513
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -24702 -19746

Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 94334 74817
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.) 250052800 250052800

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом періоду 0 0

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

0 0

голова правління  Матвіюк Олександр Миколайович
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ПублIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«ХМельНиЦьке виРОбНиЧе 

сIльськОгОсПОДАРськО-РибОвОДНе 
ПIДПРиєМствО»

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Основні відомості про емітента

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Хмельницьке виробниче сiльськогосподарсько-рибоводне пiдприємство», 
код за ЄДРПОУ емітента: 00476808, місцезнаходження емітента: 31530, 
смт. Меджибiж, вул. Чкалова, 58, міжміський код та телефон емітента: 
(0382)77-66-36.

1.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2016 р.

1.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www. hrh.km.ua

1.4. Найменування аудиторської фірми, якою проведено аудит фінан-
сової звітності: Приватна аудиторська фірма «Система - Аудит», код за 
ЄДРПОУ 21337005.

1.5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення – 28.04.2015. Кворум 

зборів – 100.
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 звітів Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звітів Директора Товариства.

5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014 роках. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013, 2014 р.р.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2013, 2014 р.р. Прийняття рішення 
про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими 
акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про зміну складу засновників Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
14. Внесення змін до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламен-

тують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення По-
ложень в новiй редакцiï.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Наглядової ради Товариства.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

до 28.04.2016 року із зазначенням їх характеру та граничної вартості.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1318 1584
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1309 1504
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 15 72
Сумарна дебіторська заборгованість - 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 49
Власний капітал (11 316) (11 316)
Статутний капітал 2 263 2 263
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (13 579) (13 624)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 10015 7553
Поточні зобов’язання і забезпечення 4831 8609
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,00497 (0,09799)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 0,00497 (0,09799)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9052000 9052000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів 

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ЧижІвськА ПАПеРОвА ФАбРикА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості емітента

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Чижів-
ська паперова фабрика»

1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство; 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278712; 1.4. Місцезнаходження: 
11725, Житомирська обл., Нов.-Волинський р-н, с.Чижiвка, вул.Шевченка, 16; 
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04141)68-467; 68-4-35; 1.6. Елек-
тронна поштова адреса: karton@i.ua; 1.7. Вид особливої інформації: зміна 
складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Загальні збори акціонерів ПрАТ «Чижівська паперова фабрика» 

27.04.2016 року (протокол № 1/2016від 27.04.2016 р.) прийняли рішення 
про відкликання та обрання посадових осіб:

Звільнено з посади Голову Наглядової ради Ожиганов Олександр Ми-
хайлович (паспорт: СМ 401751, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС Укра-
їни в Київській обл. 27.11.2001) 27.04.2016. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 48,6925%. Перебував на посаді з 29.04.2013 р.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Загрядський Олександр 
Борисович (паспорт ВО 171695 Рахівським РВ УМВС України в Закарпат-
ській обл. 24.12.1996) 27.04.2016. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Перебував на посаді з 29.04.2013р.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Приватне підприємство 
«Лакарт» (код ЄДРПОУ 30972070; адреса: 07300, м. Вишгород, вул.Дні-
провська, 9, оф.49, в особі директора Добраша Павла Миколайовича) 
27.04.2016. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 10,6603%. Пе-
ребував на посаді з 29.04.2013р.

Призначено на посаду Голова Наглядової ради Ожиганов Олександр 
Михайлович; (паспорт СМ 401751, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС 
України в Київській обл. 27.11.2001) 27.04.2016. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 48,6925%.

До цього займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ «Чижівська па-
перова фабрика» Обраний на 3 роки.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Загрядський Олександр 
Борисович (паспорт ВО 171695 виданий Рахівським РВУМВС України в 
Закарпатській обл. 24.12.1996) 27.04.2016. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. До цього займав посади: головний інженер ПрАТ 
«Укртара-Воланпак»; старший інспектор служби пожежного нагляду; Ра-
хівська картонна фабрика – механік. Обраний на 3 роки.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Мірошніченко Сергій 
Іванович (незалежний директор) (паспорт серія СН № 318671, виданий 
Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві 17.10.1996). До цього займав 
посади: Голова правління ПрАТ «Укртара-Воланпак». Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє. Обраний на 3 роки.

Звільнено з посади Голову Ревізійної комісії Курташ Руслан Михайло-
вич (паспорт КА № 369447 виданий 21.03.1997 року Франківським РВ 
УМВС України у Львівській обл.) 27.04.2016. Часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Перебував на посаді з 29.04.2013р.

Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії Проскуревич Олег Васи-
льович (паспорт ВМ № 265055 Новоград-Волинським МРВ УМВС 
18.01.1997) 27.04.2016. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,0062%. Перебував на посаді з 29.04.2013 р.

Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії Христич Дмитро Володи-
мирович (п-т ВМ 913031, вид. 17.10.2001р. Нов.-Волинським МРВ УМВС 
України в Житомирській обл.) 27.04.2016. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0,0439%. На посаді перебував з 29.04.2013р. 

Призначено на посаду Головою Ревізійної комісії Курташ Руслан Ми-
хайлович (паспорт КА № 369447 виданий 21.03.1997 року Франківським 
РВ УМВС України у Львівській обл.) 27.04.2016. Часткою в статутному ка-
піталі емітента не володіє. До цього займав посади: головний енергетик 
ПрАТ «Укртара-Воланпак», головний енергетик на Жидачівському 
целюлозно-паперовому комбінаті. Обраний на 3 роки. 

Призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Проскуревич Олег Ва-
сильович (Паспорт ВМ № 265055 Новоград-Волинським МРВ УМВС 
18.01.1997) 27.04.2016. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,0062%. До цього займав посади: Архіваріус ПрАТ «Чижівська паперова 
фабрика». Обраний на 3 роки. 

Призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Христич Дмитро Воло-
димирович (п-т ВМ 913031 вид. 17.10.2001р. Нов.-Волинським МРВ УМВС 
України в Житомирській обл.) 27.04.2016. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0,0439%. До цього займав посади: пенсіонер. Обраний 
на 3 роки. 

Усі вищеозначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мають.

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

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
т.в.о. голови правлiння  куровський Петро Миколайович
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ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«теРНи-АвтО»

Річна інформація емітента за 2015 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Терни-Авто»

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Україна, Дніпропетровська обл.,  

Жовтневий р-н, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 15
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05522022
1.5. Міжміський код та телефон: (0564) 409 18 08
1.6. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців ААБ № 985486
1.7. Дата видачі виписки з єдиного держреєстру 03.03.2012.
1.8. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом
для розкриття інформації http://terniavto.com.ua/
1.9. Розмір статутного капіталу емітента: 243 000.00

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

Найменування показника Період
Звітний попередній

Всього активів 1570 1691
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1444 1527
Довгострокові фінансові інвестиції 27 27
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованність 87 134
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Власний капітал (368) (273)
Стітутний капітал 243 243
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (611) (516)
Довгострокові зобовязання 1415 1415
Поточні зобовязання 523 549
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,09774) (0,17593)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (0,09774) (0,17593)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 972000 972000
Цінні папери власних випусків, викупленні 
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів 
Вартість чистих активів (368) (273)

3. Інформація про загальні збори
22.04.2015 р. проведені чергові загальні збори. Питання порядку ден-

ного: 1. Затвердження регламенту Зборів та обрання робочих органів збо-
рів. 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2015 р. 3. Звіт Спостережної ради за 2015 р. 4.Затверджен-
ня річного звіту та балансу за 2015 р.

4. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників
Показник ! за період
Фонд оплати праці – всього (тис.грн.) 142,0
Чисельність працівників – всього 8
5. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались і не спла-

чувались.
6. Загальний висновок
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, аудитор 

вважає, що фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформа-
цію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2015 року фінансо-
ві результати за рік, що закінчився на зазначену дату. Концептуальна осно-
ва фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів 
визначається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Інформація про стан корпоративного управління є достовірною та ві-
дображає дійсний стан корпоративного управління, відповідає Статуту 
товариства та Закону про Господарські товариства.

Внутрішня облікова політика ПАТ «Терни-Авто» , яка відображає прин-
ципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається 
фінансова звітність, відповідає вимогам відповідно до МСФЗ.

Фінансова звітність подає достовірно фінансовий стан ПАТ «Терни-Авто» 
станом на 31.12.2015р., а також його фінансові результати за 2015р, у скла-
ді: баланс (ф. №1), звіт про фінансові результати (ф.№ 2), звіт про рух гро-
шових коштів (ф.№3), звіт про власний капітал (ф.№4), примітки (ф.№5).

7. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформації даних Комісії та іншого оприлюднення. Дата розмі-
щення інформації в загальнодоступній інформації даних Комісії: 30.04.2016р.

8. Підпис
Голова правління Коваленко Юрій Вікторович підтверджує достовір-

ність наведеної інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством.

ПублІЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«РIвНеНський ЦеНтРАльНий 

уНIвеРМАг»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «РIВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ»
2. Код за ЄДРПОУ - 01561924
3. Місцезнаходження - 33028, місто Рівне, вул. Соборна, буд. 17
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 63-35-19, (0362) 63-35-19
5. Електронна поштова адреса - galina.popovich@eko.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.rcum.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року 

(протокол № 1 від 27.04.2016 року) відбулися зміни в складі посадових осіб 
емітента, а саме: Припинено повноваження: 1. Голови Наглядової ради – 
Повніци Віктора Васильовича (паспорт СН 899708, виданий 20.10.1998 Дар-
ницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві). Володiє пакетом кцій емiтента в роз-
мірі 0.0002% (1 акція). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  
4 роки. 2. Члена Наглядової ради - Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ДВС» (код ЄДРПОУ – 32527525). Володіє пакетом акцій в розмірі 
89,7747%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки. 3. Чле-
на Наглядової ради - Зорі Людмили Павлівни (паспорт МЮ 188792, виданий 
22.12.2008 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області). Перебува-
ла на посаді 1 рік 11 місяців. Володiє пакетом акцій емiтента в розмірі 
0.0109% (50 акцій). 4. Голови Ревізійної комісії – Федорової Юлії Сергіївни 
(паспорт ВА 046401, виадний 20.06.1995 Микитівським РВ Горлівського ГУ 
УМВС України в Донецькій області). Володiє пакетом акцій емiтента в роз-
мірі 0.0002% (1 акція). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 
рік. 5. Члена Ревізійної комісії – Мікулець Ірини Михайлівни (паспорт ВН 
150507, виданий 06.08.2002 Коростенським РМВ УМВС України в Житомир-
ській області). Володіє пакетом акцій емiтента в розмірі 0,0002% (1 акція). 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Обрано: Відповід-
но до нової редакції Статуту ПАТ «Рівненський ЦУМ» кількість членів На-
глядової ради збільшено із 3 до 5 осіб. 1. Члена Наглядової ради - Повніцу 
Віктора Васильовича. Переобрано на посаду Член Наглядової ради на но-
вий термін 1 (один) рік. Відповідно до рішення Наглядової ради від 27.04.2016 
року Повніцу В.В. обрано Головою Наглядової ради. Володiє пакетом акцій 
емiтента в розмірі 0.0002% (1 акція). Посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ «Рівненський ЦУМ», Пре-
зидент компанії ТОВ «ЕКО» (м. Київ, вул. Польова, 24). 2. Члена Наглядової 
ради – Зорю Людмилу Павлівну. Переобрано на посаду Член Наглядової 
ради на наступний термін - 1 (один) рік. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,0109% (50 акцій). Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: ПАТ «Рівненський ЦУМ», адміністративний директор. 3. Чле-
на Наглядової ради - Рубанчук Наталію Сергіївну. Посадова особа не нада-
ла згоду на оприлюднення своїх паспортних даних. Акціями емітента не 
володіє. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: ТОВ «ЕКО» - старший юрисконсульт відділу 
супроводження операційної діяльності юридичного департаменту. 4. Члена 
Наглядової ради - Мицик Ольгу Юріївну. Посадова особа не надала згоду на 
оприлюднення своїх паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Строк, 
на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: ТОВ «ЕКО» - заступник начальника юридичного відділу. 5. 
Члена Наглядової ради - Бартило Богдана Юрійовича (паспорт СМ 895755, 
виданий 24.10.2006 Іванківським РВ ГУ МВС України в Київській обл.). Акці-
ями емітента не володіє. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «ЕКО» - юрисконсульт 
відділу супроводження операційної діяльності юридичного департаменту. 6. 
Члена Ревізійної комісії – Федорову Юлію Сергіївну. Переобрано до складу 
Ревізійної комісії на наступний термін 3 (три) роки. Відповідно до рішення 
Ревізійної комісії від 27.04.2016 року Федорову Ю.С. обрано Головою Реві-
зійної комісії. Володiє пакетом акцій емiтента в розмірі 0.0002% (1 акція). 
Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник гене-
рального директора з фінансових та правових питань ТОВ «ЕКО», член Ре-
візійної комісії ПАТ «Рівненський ЦУМ». 7. Члена Ревізійної комісії – Кіосю 
Наталю Михайлівну. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення сво-
їх паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Строк, на який обрано 
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ТОВ «ЕКО» - юрисконсульт відділу договірної роботи юридичного департа-
менту. Всі вищезазначені посадові особи не мають непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини.

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

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

Генеральний директор  Олійник Олександр Іванович. 28.04.2016 року.
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ПАт «АгРОНАФтОгАЗтеХсеРвIс»
Річна інформація емітента цінних паперів

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПАТ «Агронафтогазтехсервiс», 
00904285, Івано-Франківська, Коломийський, 78260, смт. Гвiздець, вул. 
Iвана Франка, (03433) 61253, 21903.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудит-сервiс IНК», 13659226.

5. Інформація про загальні збори: 1) Чергові збори, які малі відбути-
ся 28.04.15 – не відбулися через відсутність кворуму (0,11). Чергові зро-
би відбулися 30.06.15, кворум - 79.9042. Опис: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗА-
ГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв 
Товариства. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт Генерального директо-
ра про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2014 рiк. 4. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження фiнансових результатiв та 
рiчного балансу Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження розподiлу 
прибутку (покриття збиткiв) за 2014 рiк. 8. Затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв акцiонерiв за 2014 рiк, 9. Переобрання членiв наглядових та 
контролюючих органiв Товариства. 10. Попереднє схвалення значних 
правочинiв в порядку ч.З ст.70 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства». Рiшення зборiв: 1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства голову Наглядової ради Бiлого Андрiя Валентиновича, се-
кретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Гуменяка Михайла 
Степановича. 2. Обрали лiчильну комiсiю у складi Атаманчук C.B.,  
Гут О.С. та Бондар Г.Ф. на основi укладеного договору. 3. Визнати робо-
ту Генерального директора задовiльною та затвердити його звiт про 
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ 
«Агронафтогазтехсервiс» за результатами 2014 року. 4. Визнати роботу 
Наглядової ради задовiльною та затвердити її звiт за 2014 рiк. 5. За-
твердити звiт Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками дiяльностi Товариства за 
2014 рiк. 6. Затвердити фiнансовi результати та рiчний баланс Товари-
ства за 2014 рiк. 7. Затвердити чистий збиток Товариства за 2014 рiк у 
сумi 524 тис. грн. 8. У зв’язку iз затвердженням чистого збитку Товари-
ства за результатами дiяльностi за 2014 рiк, вiдсутнiстю прибутку для 
розподiлу та дивiдендiв, дивiденди не виплачувати. 9. Припинити по-
вноваження члена Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «Агронафтогазтехсервiс» Го-
лоти Олександра та обрати до складу Ревiзiйної Комiсiї ПАТ 
«Агронафтогазтехсервiс» Iванисенка Тараса Андрiйовича з 30 червня 
2015 року. 10. Попередньо схвалити укладення значних правочинiв на 
суму до 10 млн. грн. протягом не бiльш як одного року з дати проведен-
ня даного засiдання загальних зборiв акцiонерiв, у тому числi, що сто-
суються купiвлi-продажу основних засобiв.

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 2486 3062
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 63 92

Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 123 1
Власний капітал 2094 2690
Статутний капітал 1428 1428
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 563 1159

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 392 372
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) -0.104 -0.09

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн) -0.104 -0.09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5711772 5711772
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

ПублІЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«НеРуХОМIсть стОлиЦI»

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 АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «НЕРУХОМIСТЬ СТОЛИЦI»; 30965299; вул. Митрополита 
Василя Липківського, 45, м. Київ, Солом`янський, 03035, Україна;  
(044) 585-41-01.

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: therealestateofcapital.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудитор-
ська фірма «Рейтинг - Аудит», 30687076.

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

Кворум зборів: 61,6% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Нерухомість 
столиці»:

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това-

риства за підсумками роботи в 2014 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-

нів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових дого-

ворів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядо-
вої ради, обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення Статуту у 
новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.

11. Про надання повноважень на підписання нової редакції Стату-
ту.

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
13. Підтвердження повноважень посадових осіб.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися.
Результати розгляду питань порядку денного: розглянуті всі питання 

порядку денного та з усіх питань прийняті відповідні рішення.
У звітному періоді Позачергові збори не скликалися та не проводи-

лися.
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 попере-
дній

Усього активів 112468 128471
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2515 1667
Довгострокові фінансові інвестиції 975 975
Запаси 2488 131
Сумарна дебіторська заборгованість 5363 6054
Грошові кошти та їх еквіваленти 2296 1081
Власний капітал -224836 -116255
Статутний капітал 25759 25759
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -252017 -143436
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 258687 160224
Поточні зобов’язання і забезпечення 78617 84502
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

0 0

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

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів 
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПублIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ЗАкАРПАтНеРуДПРОМ», 00292540, За-
карпатська, Хустiвський, 90450, с. Сокириця, вул. Свободи, (03142) 45048.

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 річ-
ну інформацію: www.zakarpatnerudprom.kiev.ua

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

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові; Дата 
проведення - 06.10.2015; Кворум зборів - 91.5481; Порядок денний: 1. Об-
рання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, голови та членiв 
лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть товариства за 2014 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 
2014 рiк. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 5. 
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження 
розподiлу прибутку та збиткiв Товариства за 2014 рiк. 7. Про змiну 
мiсцезнаходження Товариства. 8. Внесення змiн до статуту Товариства та 
затвердження нової редакцiї статуту Товариства. Затвердження уповно-
важеної особи на пiдписання нової редакцiї статуту та проведення її дер-
жавної реєстрацiї. 9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10. 
Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Про надання згоди на укладання 
значних правочинiв Правлiнню Товариства на 2015 - 2016 роки. Рiшення 
зборiв: 1. Головою зборiв обрати Лютого Василя Iвановича, секретарем 
зборiв - Воробця Володимира Ярославовича, а в лiчильну комiсiю загаль-
них зборiв акцiонерiв в складi 2 осiб обрати: Гелетей Тиберiя Степанови-
ча, Збояна Владислава Андрiйовича . Затвердити наступний регламент 
зборiв акцiонерiв : для доповiдей : по кожному питанню порядку денного 
– до 5 хв., для виступiв, запитань – до 3 хв та порядок голосування: голо-
сування проводити за принципом «одна акцiя – один голос» за допомогою 
iменного бюлетеня №1 шляхом пiдрахунку голосiв «за», «проти», «утри-
мався» – по питаннях з першого по восьме та по одинадцятому i бюлетеня 
№2 кумулятивного голосування по дев’ятому питанню та бюлетеня №3 
кумулятивного голосування по десятому питанню. 2. Затвердити звiт 
правлiння про господарсько-фiнансову дiяльнiсть за 2014 рiк. 3. Не роз-
глядати на зборах звiт Наглядової ради Товариства. 4. Не розглядати на 
зборах звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5. Затвердити рiчний звiт та ба-
ланс товариства за 2014 рiк. 6. В зв’язку з вiдсутнiстю прибутку за 2014р. 
прибуток не розподiляти. 7. Змiнити мiсцезнаходження ПАТ «Закарпатне-
рудпром» на наступне: с. Сокирниця, вул. Свободи, 20, Хустський район, 
Закарпатська область. 8.1. Внести змiни до статуту Товариства та затвер-
дити статут ПАТ ,,ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ’’ в новiй редакцiї. 8.2. Уповно-
важити голову правлiння Товариства пiдписати статут ПАТ ,,ЗАКАРПАТ-
НЕРУДПРОМ’’ в новiй редакцiї та здiйснити його державну реєстрацiю. 9. 
Обрати членами Наглядової ради на термiн три роки наступниих осiб: То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iвано-Франкiвськцемент-
етернiт», Лютого Василя Iвановича, Воробця Володимира Ярославовича. 
10. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї на термiн три роки наступниих осiб: 
Дубаса Iгоря Iвановича, Вiнницького Олега Юрiйовича, Бiлоус Свiтлану 
Вiкторiвну. 11. Надати згоду правлiнню Товариства на укладання значних 
правочинiв на 2015-2016 роки. 

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 7901 5605
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3804 2192
Довгострокові фінансові інвестиції 0 1243
Запаси 1948 1260
Сумарна дебіторська заборгованість 112 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 140 3
Власний капітал -4696 -1053
Статутний капітал 1904 1904
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10961 -7318
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 7891 5937
Поточні зобов’язання і забезпечення 4706 721
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.47823 0.03124

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

0.047823 0.03124

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7617600 7617600
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«ПиНЯЗевиЦький кАР’єР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Пинязевицький кар’єр»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01374553
3. Місцезнаходження емітента: 11634 Житомирська обл., Малин-

ський р-н, смт. Гранiтне вул. Шевченка, 15
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04133) 6-85-07 (04133) 

6-85-07
5. Електронна поштова адреса емітента: вiдсутня
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: pyniazyvetskiy.constanta.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових 

осiб емiтента
2. текст повідомлення

На підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 
29.04.2016 року (протокол №1 вiд 29.04.2016 р.), виникла особлива ін-
формація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Голова Наглядової ради Наумець Iгор Володимирович (ВН 657048 
виданий 29.07.2015 Малинським РС УДМС України в Житомирській 
обл.) звiльнено 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Перебував 
на посадi - з 29.04.2014 року. 

Голова Наглядової ради Наумець Iгор Володимирович (ВН 657048 
виданий 29.07.2015 Малинським РС УДМС України в Житомирській 
обл.) призначено 29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Cтрок, 
на який призначено особу - 1 рік. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - ТОВ «Юнiгран», заступник генерального директора. 

Член Наглядової ради Прокопчук Микола Григорович (посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 29.04.2016 р. 
Акцiями Товариства не володiє. Перебував на посадi - з 29.04.2014 
року. 

Член Наглядової ради Прокопчук Микола Григорович (посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 
29.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Cтрок, на який призначено 
особу -1 рік. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ 
«Юнiгран», заступник генерального директора.

Член Наглядової ради Копицький Дмитро Володимирович (паспорт: 
серiя 45 06 номер 4506887299 виданий ВВС Панфiлов. району УВС Зе-
леноград. окр. м. Москва 04.11.2003) звiльнено 29.04.2016р. Акцiями 
Товариства не володiє. Перебував на посадi з 29.04.2014 р.

Член Наглядової ради Копицький Дмитро Володимирович (паспорт: 
серiя 45 06 номер 4506887299 виданий ВВС Панфiлов. району УВС Зе-
леноград. окр. м. Москва 04.11.2003) призначено 29.04.2016 р. Акцiями 
Товариства не володiє. Cтрок, на який призначено особу - 1 рік. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ «Трансрада Фiнанс», 
генеральний директор. 

Член Наглядової ради Диняк Сергiй Васильович (паспорт: серiя ВН 
номер 323591 виданий Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй 
обл. 15.12.2005) звiльнено 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,00022%. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, - з 29.04.2014 року. 

Член Наглядової ради Диняк Сергiй Васильович (паспорт: серiя ВН 
номер 323591 виданий Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй 
обл. 15.12.2005) призначено 29.04.2016 р. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0.00022%. Cтрок, на який призначено особу -1 рік. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ «Юнiгран», 
генеральний директор. 

Член Наглядової ради Касумов Iгор Михайлович (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнено 29.04.2016 р. 
Акцiями Товариства не володiє. 

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, - з 29.04.2014 
року. 

Член Наглядової ради Касумов Iгор Михайлович (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 29.04.2016 р. 
Акцiями Товариства не володiє. Cтрок, на який призначено особу - 1 рік. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2007-2010 р.р. - 
ТОВ «Трансрада Фiнанс», генеральний директор; з 2010 р. по даний час 
- генеральний директор ТОВ «Трансрада». 

Усі вищеозначені посадові особи непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

Директор  Онопрiєнко Микола Олександрович
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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 ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ», 00309074, вул. Георгіївська, 2, 
м. Маріуполь, Донецька, 87515, (0629) 543539.

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://mpfeya.com.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма 
«СЕРВIС-АУДИТ», 32205930.

5. Інформація про загальні збори
09.04.2015, чергові
ПРОТОКОЛ № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ВЕРХНЬОГО 

ОДЯГУ «ФЕЯ»
м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 2 9 квітня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів ПАТ: м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 

буд, 2, зал засідань.
Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 9 квітня 2015 року, о 12.00 

годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів ПАТ – 3 квітня 2015 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають пра-

во на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 103 осіб.
Порядок голосування на загальних зборах ПАТ – бюлетенями.
Голова Загальних зборів ПАТ Тарабарова Оксана Володимирівна
Секретар Загальних зборів ПАТ Світко Олена Леонідівна
СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Реєстраційної комісії Жицьку Ольгу Гена-

діївну про роботу Реєстраційної комісії, створеної згідно рішення Наглядо-
вої ради Товариства, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- визначення правомочності і наявності кворуму Загальних Зборів акціо-

нерів (не менше 60 відсотків голосів від Статутного (складеного) капіталу).
З питання правомочності Загальних Зборів ПАТ «ФіВО «Фея» Жицька Оль-

га Генадіївна зачитала Протокол № 2 Реєстраційної комісії (Додаток № 2):
На момент проведення Загальних Зборів акціонерів Статутний (складе-

ний) капітал ПАТ складає 11 946 900 грн. (одинадцять мільйонів дев'ятсот 
сорок шість тисяч дев'ятсот), який поділено на 17 067 (сімнадцять тисяч 
шістдесят сім) штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Загальних Зборів акціонерів необхідно чим більш 
як 50 % від кількості простих іменних акцій ПАТ, що складає 8 534 (вісім тисяч 
пятсот тридцять чотири) штук акцій ПАТ, що надають право голосу для вирі-
шення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для участі в Загальних Зборах ПАТ зареєструвалися акціонери (їх пред-
ставники), які в сукупності володіють 16 861 (шістнадцять тисяч вісімсот 
шістдесят один) акціями ПАТ, що надають право голосувати для вирішення 
питань, що відносяться до компетенції Загальних Зборів акціонерів, що 
складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ.

На Загальних зборах ПАТ присутні:
1. Акціонери ПАТ (їх представники) в кількості - 1 особа.
На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Загальних зборів 

ПАТ досягнуто. (протокол № 2 Реєстраційної комісії - Додаток № 2). Загаль-
ні збори акціонерів визнаються правомочними. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2014 році.
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:
З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії та за-

твердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»
Доповідач: Тарабарова О.В. запропонувала затвердити регламент збо-

рів та обрати Лічільну комісію.
Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований 

для голосування:
1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства у складі:
Голова Лічильної комісії - Тулупова Олена Миколаївна.
Член лічильної комісії - Мастілко Сергій Іванович.
Член лічильної комісії - Мастілко Валентина Броніславивна.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Това-

риства:
- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу пода-
ються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку 
денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
4. Затвердження річної фінансової Звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2014 році.
Питань до доповідача не поступило.
Голова Зборів Тарабарова О.В. зачитала проект рішення, пояснила порядок 

голосування. Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:
При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсних бюлетенів 

№ 1; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення до загальної кіль-

кості голосів учасників зборів, %
ЗА 16861 100
ПРОТИ 0 0; УТРИМАЛОСЬ 0 0; НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВ-

ШИХ 0 0.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстру-

вались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі № 3 Реєстраційної ко-

місії (Додаток № 3).
З першого питання порядку денного вирішили:
1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства у складі:
Голова Лічильної комісії - Тулупова Олена Миколаївна.
Член лічильної комісії - Мастілко Сергій Іванович.
Член лічильної комісії - Мастілко Валентина Брониславівна.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Това-

риства:
- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу пода-

ються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку 
денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних збо-

рів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 
4. Затвердження річної фінансової Звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2014 році.
З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про резуль-

тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».
Доповідач:В.О. Генерального директора ПАТ «ФіВО «ФЕЯ»- Нефьодова 

Інна Михайлівна 
Доповіла про проведену ПАТ «ФіВО «ФЕЯ» роботу (Доповідь В. о. Гене-

рального директора - Додаток 8)
Голова Зборів Тарабарова О.В. зазначила проект рішення, пояснила по-

рядок голосування. Проект рішення з другого питання порядку денного, за-
пропонований для голосування:

2. Затвердити Звіт В.о. Генерального директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Питань до доповідача не поступило.
Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:
При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсних бюлетенів 

№ 2; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення Кількість голосів, штат. Процентне відношення до загальної 

кількості голосів учасників зборів, %
ЗА 16861 100
ПРОТИ 0 0; УТРИМАЛОСЬ 0 0; НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВ-

ШИХ 0 0.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстру-

вались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі № 1 Лічильної комісії 

(Додаток № 4).
З другого питання порядку денного вирішили:
2. Затвердити Звіт В.о. Генерального директора про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства 

за 2014 рік». 
Доповідач: за дорученням Наглядової ради Товариства Аліпа Олександр 

Федорович.

ПублІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «ФІРМА веРХНьОгО ОДЯгу «ФеЯ»
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Доповів про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік (Звіт На-
глядової ради - Додаток 9)

Голова Зборів Тарабарова О.В. зачитала проект рішення, пояснила по-
рядок голосування.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований 
для голосування:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
Питань до доповідача не поступило.
Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:
При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсних бюлетенів 

№ 3; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення до загальної кіль-

кості голосів учасників зборів, %
ЗА 16861 100
ПРОТИ 0 0; УТРИМАЛОСЬ 0 0; НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВ-

ШИХ 0 0.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстру-

вались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі № 2 Лічильної комісії 

(Додаток № 5).
З третього питання порядку денного вирішили:
3 . Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової 

звітності Товариства за 2014 рік»
Доповідач: Генеральний директор ПАТ «ФіВО «ФЕЯ» Нефьодова Інна 

Михайлівна.
Доповіла про основні показники фінансової звітності за 2014 рік.
Голова Зборів Тарабарова О.В. зачитала проект рішення, пояснила по-

рядок голосування.
Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований 

для голосування:
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), 

Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошо-
вих коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік 
(Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

Питань до доповідача не поступило.
Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:
При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсних бюлетенів 

№ 4; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення до загальної кіль-

кості голосів учасників зборів, %
ЗА 16861 100
ПРОТИ 0 0; УТРИМАЛОСЬ 0 0; НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВ-

ШИХ 0 0. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які за-
реєструвались для участі в загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі № 3 Лічильної комісії 
(Додаток № 6).

З четвертого питання порядку денного вирішили:
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), 

Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошо-
вих коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2014 рік 
(Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збит-
ків за результатами діяльності Товариства у 2014 році».

Доповідач: В.о. Генерального директора Нефьодова Інна Михайлівна.
Доповіла про збитки, отримані Товариством за результатами діяльності 

у 2014 році, у розмірі 1 171 285,89 гривень (один мільйон сто сімдесят одна 
тисяча двісті вісімдесят п'ять гривень 89 копійок), і запропонувала покрити 
їх за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів» 

Питань до доповідача не поступило.
Голова Зборів Тарабарова О.В. зачитала проект рішення, пояснила по-

рядок голосування.
Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для 

голосування:
5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, 

у розмірі 1 171 285,89 гривень (один мільйон сто сімдесят одна тисяча двіс-
ті вісімдесят п'ять гривень 89 копійок), покрити за рахунок прибутків Товари-
ства майбутніх періодів. 

Голосували з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 5:
При розкритті урн для голосування було виявлено 1 дійсних бюлетенів 

№ 5; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення Кількість голосів, шт. Процентне відношення до загальної кіль-

кості голосів учасників зборів, %
ЗА 16861 100
ПРОТИ 0 0; УТРИМАЛОСЬ 0 0; НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВ-

ШИХ 0 0.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстру-

вались для участі в загальних зборах.
Результати голосування відображені в Протоколі № 4 Лічильної комісії 

(Додаток № 7).
З п'ятого питання порядку денного вирішили:
5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2014 році, 

у розмірі 1 171 285,89 гривень (один мільйон сто сімдесят одна тисяча двіс-
ті вісімдесят п'ять гривень 89 копійок), покрити за рахунок прибутків Товари-
ства майбутніх періодів. 

Після оголошення результатів голосування з останнього питання поряд-
ку денного Голова Загальних зборів акціонерів зазначив, що всі питання 
порядку денного розглянуті та оголосив збори закритими.

Під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства буд-яких за-
уважень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних Зборів акціонерів ПАТ «ФіВО «ФЕЯ» ________ 
/О.В. Тарабарова /

Секретар Загальних Зборів ________ /О.Л. Світко/
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 17951 18557
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13426 13718
Довгострокові фінансові інвестиції 2772 2772
Запаси 1024 1047
Сумарна дебіторська заборгованість 585 954
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 8
Власний капітал 9955 9977
Статутний капітал 11947 11947
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2556 -2534
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 7996 8580
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -68,6119 -1,289
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 17067 17067
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

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 
тОвАРиствО «ОРІль-

лІДеР», 24426809, 51831, Дніпропе-
тровська обл., Петриківський р-н,  

с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького,  
буд. 1, (05634) 2-316

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

29.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://24426809.infosite.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 «теПлик-

РАйАгРОХІМ», 05487587, 
23800, Вінницька обл., Теплицький 

р-н, смт. Теплик вул. Коцюбинського,  
буд. 3, (04353) 2-15-65

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

29.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://05487587.infosite.com.ua
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1. ПРАТ F & C REALTY 143
2. ТОВ А.В.С. 125
3. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ» 133
4. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА - АЕРОАЛЬЯНС»
136

5. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 13066 98
6. ПАТ АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 107
7. ПАТ АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 149
8. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» 91
9. ПАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 151

10. ПАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 162
11. ПРАТ АГРОПРОМБУД 2012 136
12. ПРАТ АГРОФІРМА «МІГ» 110
13. ПРАТ АГРОФОРТ 136
14. ПРАТ АЛЕРО 137
15. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 155
16. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 140
17. ПРАТ АРТЕМПОЛІМЕР 140
18. ПРАТ АСТРА ЛЮКС 135
19. ПРАТ АТАМАР 137
20. ПАТ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 121
21. ПРАТ БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 132
22. ПАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР’ЄР 116
23. ПРАТ БРОК-ЕКСПЕРИМЕНТ 137
24. ПАТ БТА БАНК 142
25. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ СВІТ 137
26. ТОВ БУДІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 

«ГРАНІТ»
125

27. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА 
«АЗОВСТАЛЬБУД»

95

28. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ № 33

136

29. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ № 33

154

30. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ №5

136

31. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ №5

150

32. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ №5

156

33. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ МОНТАЖ 138
34. ПРАТ В.В. ІМПЕКС 133
35. ПАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 121
36. ВАТ ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА 

«ЕКОГАЗСЕРВІС»
158

37. ПП ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 
«МІКРОМЕГАС»

127

38. ПРАТ ВИШНІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ 
ЗАВОД

141

39. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 125
40. ПРАТ ВІКТОРІЯ 152
41. ПАТ ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 125
42. ВАТ ГЕНІЧЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
137

43. ПРАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 96
44. ПРАТ ГРАНДЕЛЕКТРО 158
45. ПРАТ ДАТАГРУП 143
46. ПАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ
94

47. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 148

48. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД №2

148

49. ПРАТ ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

141

50. ПРАТ ДПД УКРАЇНА 138
51. ПРАТ ДУНАЙВОДБУД-124 92
52. ПРАТ ЕКСІМЕД 134
53. ПРАТ ЕЛПРОФІ 135
54. ПАТ ЕНЕРГІЯ-7 128
55. ПРАТ ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ 136
56. ПАТ ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ 128
57. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ 

СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ
112

58. ПРАТ ЗАВОД «РУСАВА» 145
59. ПАТ ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ 163
60. ПРАТ ЗАЛІСЬКЕ 137
61. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-
БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»

139

62. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 136
63. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 111
64. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ 97
65. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 

ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
132

66. ПАТ ІМ. КАЛІНІНА 157
67. ПРАТ ІМПУЛЬС 89
68. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«ІНВЕСТСЕРВІС»
135

69. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 141
70. ПАТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА АГЕНЦІЯ 

«СТАТІНФОРМКОНСАЛТИНГ»
157

71. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР 146
72. ПРАТ КВІТИ КРЕМЕНЧУКА 139
73. ПРАТ КВІТИ КРЕМЕНЧУКА 139
74. ПРАТ КВІТИ КРЕМЕНЧУКА 140
75. ПАТ КИЇВМЕТАЛОПРОМ 123
76. ПАТ КИЇВМЕТАЛОПРОМ 144
77. ПРАТ КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ 135
78. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 

«РАПІД»
114

79. ПАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

140

80. ПРАТ КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИЛЕРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС»

137

81. ПАТ КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»

114

82. ПАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЗАВОД

143

83. ПАТ КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ - 
СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

90

84. ПРАТ КІЛЬЦЕ 126
85. ПАТ КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО 157
86. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ» 99
87. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» 99
88. ПРАТ КОМПАНІЯ «Д.І.Б.» 93
89. ПРАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 89
90. ПРАТ КОМПЛЕКС-П 135
91. ТОВ КОНСТРАКШН ЛТД 112
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92. ПРАТ КОНЦЕРН ОРАНТА 142
93. ПАТ КОРОСТЕНСЬКА 

РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА
126

94. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ 144
95. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
145

96. ПАТ КОРОСТИШІВГАЗ 151
97. ВАТ КОСМОС 113
98. ПАТ КОТОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 159
99. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 119

100. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

138

101. ПРАТ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА 134
102. ПРАТ ЛОЦИЯ 89
103. ПАТ ЛЬВІВ-АВТО 127
104. ПАТ МЕДІНВЕСТПРОЕКТ 119
105. ПАТ МЕТАЛУРГМАШ 103
106. ПРАТ МЕТХІМ 132
107. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
159

108. ПАТ МИЛОВАРНИЙ КОМБІНАТ 91
109. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО 

ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ
92

110. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 116
111. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 135
112. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 146
113. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 147
114. ПРАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 132
115. ПАТ НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ 162
116. ПАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 129
117. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

96

118. ПАТ ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
«ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»

156

119. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 165
120. ПРАТ ПЕРЕМОГА 95
121. ПРАТ ПЕРЕМОГА 152
122. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 163
123. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 100
124. ПРАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» 134
125. ПАТ ПОЛІСЯНКА 154
126. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 124
127. ВАТ ПРЕСМАШ 115
128. ПРАТ ПРОМБУД 132
129. ПАТ РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 95
130. ПАТ РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО «МІЖРІЧЧЯ» 158
131. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

УНІВЕРМАГ
161

132. ПРАТ РІВНЕРИБГОСП 150
133. ПРАТ СЕЛЕНА 135
134. ТОВ СІМІНВЕСТ 135
135. ПРАТ СКАДОВСЬКПОБУТСЕРВІС 134
136. ПРАТ СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ 133
137. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ» 133
138. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» 153
139. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» 136
140. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-ЖИТТЯ» 132
141. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС» 134
142. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
102

143. ПРАТ СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ 
«ЕЛЕКТРОСІТІ»

89

144. ПРАТ ТАНТЬЄМА 132
145. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 165
146. ПАТ ТЕРНИ-АВТО 161
147. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 148
148. ПАТ ТЕХІНМАШ 129
149. ЗАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ВІСА-СЕРВІС
134

150. ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 
«ОМЕГА»

115

151. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 93
152. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 139
153. ПРАТ ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» 153
154. ПАТ УКРАВТОРЕСУРС 130
155. ПАТ УКРАВТОРЕСУРС 130
156. ПАТ УКРАЇНА 110
157. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА 

КОМПАНІЯ - МИКОЛАЇВ
120

158. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

89

159. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 
ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ 
ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ 
«УКРПРОМПРОЕКТ»

133

160. ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ 94
161. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 131
162. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 141
163. ПРАТ УКРСИБІНВЕСТ 134
164. ПРАТ УКРСПЕЦБУД 133
165. ПАТ УНАВСЬКЕ 97
166. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА 

«УКРВОДБУД»
131

167. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 138
168. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

СПРАТЛІ
132

169. ПРАТ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 137
170. ПАТ ФІРМА «КИЇВЗДРАВРЕКОНСТРУКЦІЯ» 120
171. ПАТ ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» 147
172. ПАТ ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» 155
173. ПАТ ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» 164
174. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД 

ІМ.Г.І.ПЕТРОВСЬКОГО
91

175. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

160

176. ВАТ ХУТРОФІРМА «ТИСМЕНИЦЯ» 158
177. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 

БЮРО «ШХУНА»
147

178. ПРАТ ЦИНК 133
179. ПАТ ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ 93
180. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 

ЗАВОД
126

181. ПРАТ ЧЕРНІГІВФОТО 133
182. ПРАТ ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА 

ФАБРИКА
160

183. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА 142
184. ПРАТ ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП
134

185. ПАТ ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 109
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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 № 16093/2
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
28.04.2016 р. 


