
№83 (2337) 29.04.2016 р. (частина 3)

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

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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗБК", 01374582Одеська , Приморський, 
65007, м. Одеса, вул.  Новощепний ряд, 5 
(0482) 304-746,

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

29.04.2016

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

gbk.emitents.od.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприєм-
ця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «ЕКОНОМIЧНI 
ПРIОРИТЕТИ», 34995264 

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

14 .04. 2015 р. відбулись чергові загальні 
збори акціонерів.
Порядок денний: 
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 
р.
4. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї за 2014 р.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 
2014 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2014 р.
7. Внесення змiн до складу органiв 
управлiння та контролю Товариства. 
Осiб, що подавали пропозицiї до порядку 
денного не було. Результати розгляду питань 
(вирiшили): 
1). Обрати склад лiчильної комiсiї
2). Затвердити звiт Дирекцiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк.
3). Затвердити звiт Наглядової ради 
Товариства за 2014 рiк.
4). Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї за 2014 рiк.

5). Затвердити рiчний звiт та баланс 
Товариства за 2014 рiк.
6). В зв’язку вiдсутнiстю прибутку за 
пiдсумками дiяльностi Товариства в 2014 р., 
нарахування та виплату дивiдендiв не 
здiйснювати.
7). Змiни до складу Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї Товариства не вносити.
По всiм питанням рiшення прийнятi 
одностайно всiєю кiлькiстю голосiв 
присутнiх акцiонерiв Товариства та їх 
представникiв, за принципом голосування: 
1 акцiя - 1 голос.

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

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 34470 57434
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9967 16350
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1366 1382
Сумарна дебіторська заборгованість 21094 32689
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 4
Власний капітал 22572 34443
Статутний капітал 29500 29500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-21531 -18268

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8 8
Поточні зобов'язання і забезпечення 12448 27849
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.02765 -0.00051

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

-0.02765 -0.00051

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 118000000 118000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів
1. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента , місце знаходження код та телефон 
емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДIм мАРОЧНИх КОНЬяКіВ «ТАВРIя» 

Україна Херсонська обл. 74905 м. Нова Каховка пр. Днiпровський 299 
код за ЄДРПОУ емітента 00413475 
телефон 05549 7-65-21 факс 05549 7-62-28 
електронна поштова адреса info@tavria.ua 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії :
до 29 квітня 2016 р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію :
http:/stockmarket.gov.ua/ ; http:/www.tavria.ua/ 
4. Найменування аудиторської фірми , якою проведений аудит фінан-

сової звітності :
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма АФ 

«Профі-Аудит» код ЄДРПОУ 30768778
5. Інформація про загальні збори:
15.04.2015р. проведено річні (чергові) загальні збори акціонерів. Перелік 

питань , що розглядались на зборах: обрання членів лічильної комісії, прийнят-
тя рішень з питань порядку проведення загальних зборів, звіт виконавчого ор-
гану Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товари-
ства у 2014 році та його затвердження, звіт та висновок Ревізійної комісії, звіт 
Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства, затверджен-
ня річного звіту, розподіл прибутку і збитків, попереднє схвалення значних пра-
во чинів, внесення змін до Статуту ПАТ «ДМК «Таврія» шляхом викладення 
його в новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної 
реєстрації статуту Товариства у новій редакції, Внесення змін до Положення 
про Наглядову раду ПАТ «ДМК «Таврія», прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про при-
пинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, обрання членів На-
глядової ради Товариства, обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18 листопада 2015р. проведено позачергові загальні збори акціонерів. 
Перелік питань , що розглядались на зборах: обрання членів лічильної 
комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повнова-
жень, про попереднє схвалення значних правочинів, про затвердження 
рішень Наглядової ради Товариства, що оформлені протоколом № 25 та 
№ 26 від 28.10.2015 р., прийняття рішення про відкликання з посади ди-
ректора Товариства та припинення контракту з директором Товариства.

6. Інформація про дивіденди: 
Протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника

Період
Звітний 

станом на 
01.01.16

Попередній 
станом на 
01.01.15

Усього активів 1874239 971584
Основні засоби (за залишковою вартістю) 88590 141385
Довгострокові фінансові інвестиції 360130 76884
Запаси 664339 509906
Сумарна дебіторська заборгованість 716210 228919
Грошові кошти та їх еквіваленти 2521 1700
Власний капітал 460565 262031
Статутний капітал 20327 20327
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 402329 203081
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 305494 246225
Поточні зобов'язання і забезпечення 1108180 971584
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2.38807 (0,71294)

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

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 81308000 81308000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

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

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор ПАТ «ДМК «Таврія»   Єрьоменко О.О. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
                                                       М.П.  _______________________
  (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "IЧНяНСЬКИЙ 
мОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 
КОмБIНАТ", 00381152, Чернігівська обл., 
16703, м. Iчня, вул. Вишнева, 4, (04633) 24048

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

26.04.2016

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

ichnya.com

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЛАНА», 37418340

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

Збори відбулись 30.04.2015. Порядок денний: Об-
рання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 
Обрання голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Правлiння за 2014-й рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради за 2014-й рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї за 2014-й рiк. Затвердження рiчного звiту та 
балансу Товариства за 2014-й рiк. Визначення 
основних напрямiв дiяльностi Товариства на 
2015-й рiк. Прийняття рiшення про розподiл при-
бутку i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 
2014-й рiк. Про дострокове припинення повнова-
жень членiв ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв 
ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з члена-
ми Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Ревiзiйної комiсiї. Про дострокове припинення по-
вноважень членiв наглядової ради. Обрання 
членiв наглядової ради. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 
з членами наглядової ради, встановлення розмiру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання договорiв (контрактiв) з чле-
нами наглядової ради.

6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 282358 320246
Основні засоби (за залишковою вартістю) 49954 39038
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 63077 50520
Сумарна дебіторська заборгованість 82235 144663
Грошові кошти та їх еквіваленти 405 249
Власний капітал 26015 61740
Статутний капітал 110 110
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14813 50538
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 256343 258506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -72.73261 -52.85341
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-72.73261 -52.85341

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 439404 439404

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупа-
лись. 

Голова правління  Решетняк Сергiй Андрiйович
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ОКРЕмИЙ ЗВіТ ПРО ФіНАНСОВИЙ СТАН (ОКРЕмИЙ БАЛАНС)
станом на 31 грудня 2015 року

(в тисячах гривень)
При-

мітки
31 грудня 
2015 року

31 грудня 
2014 року

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 24 241 179 16 790 414
Заборгованість кредитних установ 7 4 083 743 1 967 651
Кредити клієнтам 8 55 038 772 49 974 083
Інвестиційні цінні папери: 9
- які оцінюються за справедливою 
вартістю з відображенням переоцін-
ки через прибутки або збитки

9 924 610 6 882 115

- доступні для продажу 41 191 570 40 426 199
- утримувані до погашення 230 912 820 866
Податкові активи 13 293 122 691 771
Інвестиційна нерухомість 10 1 566 942 1 986 087
Основні засоби 11 2 170 908 2 247 840
Нематеріальні активи 12 17 583 14 077
Відстрочені податкові активи 13 1 730 750 1 314 000
Інші активи 15 795 349 415 630
Усього активи 141 285 440 123 530 733

Зобов’язання 
Заборгованість перед Національним 
банком України 16 2 979 775 5 248 980

Заборгованість перед кредитними 
установами 17 19 298 870 16 556 455

Заборгованість перед клієнтами 18 79 323 030 61 995 287
Емітовані єврооблігації 19 33 122 294 21 764 479
Поточні зобов’язання з податку на 
прибуток 13 - 25 181

Субординований борг 20 9 375 369 6 140 035
Резерв під покриття інших збитків 14 22 213 400
Інші зобов’язання 15 290 975 223 548
Усього зобов’язання 144 412 526 111 954 365

Капітал
Статутний капітал 21 21 689 042 16 689 042
Незареєстровані внески до статутно-
го капіталу 21 - 5 000 000

Резерви переоцінки 21 664 823 1 255 595
Непокритий збиток (25 643 877) (11 531 195)
Резервні та інші фонди банку 21 162 926 162 926
Усього капітал 2, 32 (3 127 086) 11 576 368

Усього капітал та зобов’язання 141 285 440 123 530 733

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-імПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

ОКРЕмИЙ ЗВіТ ПРО ПРИБУТКИ і ЗБИТКИ
(ОКРЕмИЙ ЗВіТ ПРО ФіНАНСОВі РЕЗУЛЬТАТИ)

за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
(в тисячах гривень)

При-
мітки

2015 рік 2014 рік

Процентний дохід
Кредити клієнтам 7 325 306 5 910 273
Інвестиційні цінні папери, крім тих, які 
оцінюються за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки через 
прибутки або збитки

4 696 434 3 685 254

Заборгованість кредитних установ 642 360 165 279
Заборгованість Національного банку 
України 247 309 23 707

12 911 409 9 784 513
Інвестиційні цінні папери, які оцінюються 
за справедливою вартістю з відображен-
ням переоцінки через прибутки або 
збитки

291 524 309 378

13 202 933 10 093 891
Проценті витрати
Заборгованість перед клієнтами (5 219 054) (3 969 725)
Емітовані єврооблігації (2 795 722) (1 445 808)
Заборгованість перед Національним 
банком України (904 487) (1 090 596)

Заборгованість перед кредитними 
установами (1 013 124) (387 250)

Субординований борг (885 991) (525 277)

(10 818 378) (7 418 656)
Чисті процентні доходи 2 384 555 2 675 235
Нарахування резерву під зменшення 
корисності кредитів 7,8 (10 385 780) (11 429 507)

Чисті процентні витрати після 
створення резерву під зменшення 
корисності кредитів

(8 001 225) (8 754 272)

Комісійні доходи 1 101 522 598 240
Комісійні витрати (392 045) (168 359)
Чисті комісійні доходи 23 709 477 429 881

Чисті прибутки від інвестиційних цінних 
паперів, які оцінюються за 
справедливою вартістю через прибутки 
або збитки

3 886 182 3 340 677

Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних 
цінних паперів, доступних для продажу:
- торгові операції 31 205 13 944
- збитки від зменшення корисності (2 953 923) (494 271)
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з 
іноземними валютами:
- торгові операції 878 050 766 671
- курсові різниці (6 822 999) (4 310 871)
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з 
банківськими металами:
- торгові операції 9 592 10 457
- переоцінка (13 874) 20 297
Інші доходи 121 142 91 613
Непроцентні доходи (4 864 625) (561 483)
Витрати на персонал 24 (862 170) (898 114)
Знос та амортизація 11,12 (105 932) (104 753)
Інші операційні витрати 24 (977 312) (2 518 286)
Збиток від первісного визнання 
фінансових активів (18 633) (53 278)

Резерви під зменшення корисності інших 
активів та покриття інших збитків 14 (10 889) 16 004

Непроцентні витрати (1 974 936) (3 558 427)
Збиток до оподаткування (14 131 309) (12 444 301)
Доходи з податку на прибуток 13 - 1 197 195
Збиток за рік (14 131 309) (11 247 106)

ЗВіТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам та Правлінню Публічного акціонерного товариства «Дер-

жавний експортно - імпортний банк України»:
Ми провели аудит поданої нижче окремої фінансової звітності Публіч-

ного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк Укра-
їни» (далі – «Банк»), що складається з окремого звіту про фінансовий стан 
(балансу) станом на 31 грудня 2015 року та окремих звітів про прибутки і 
збитки (про фінансові результати), про сукупний дохід, про зміни у власно-
му капіталі (про власний капітал) і про рух грошових коштів за 2015 фінан-
совий рік, а також опису основних принципів облікової політики та інших 
пояснювальних приміток до фінансової звітності.

Відповідальність керівництва за фінансову звітність
Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне по-

дання цієї окремої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності, а також за функціонування системи внутріш-
нього контролю у тому обсязі, в якому керівництво вважає за необхідне для 
забезпечення підготовки окремої фінансової звітності, яка не містить суттє-
вих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудиторів
Ми відповідаємо за висловлення думки щодо цієї окремої фінансової 

звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно 
до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних 
стандартів аудиту, які прийнято в якості Національних стандартів аудиту 
(відповідно до рішень Аудиторської Палати України від 18 квітня 2003 року 
та від 29 грудня 2015 року). Ці стандарти вимагають від нас дотримання 
вимог етики, а також планування і проведення аудиту для отримання до-
статньої впевненості стосовно відсутності у окремій фінансовій звітності 
суттєвих викривлень.

Аудит передбачає проведення процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум та розкриття інформації у окремій фінансовій звітності. 
Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора, в тому чис-
лі від оцінки ризиків суттєвих викривлень у окремій фінансовій звітності 
внаслідок помилки або шахрайства. При здійсненні оцінки ризиків аудитор 
розглядає систему внутрішнього контролю, що стосується підготовки і до-
стовірного представлення організацією окремої фінансової звітності, з ме-
тою розробки аудиторських процедур, доцільних за існуючих обставин, а 
не з метою надання висновку стосовно ефективності внутрішнього контр-
олю організації. Аудит також включає оцінку відповідності застосування об-
лікової політики та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених керівни-

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-імПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
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цтвом, а також оцінку загального представлення окремої фінансової 
звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та від-
повідними і надають підстави для висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, подана нижче окрема фінансова звітність достовірно ві-

дображає, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку на 31 грудня 
2015 року та результати його діяльності і рух грошових коштів за 2015 фі-
нансовий рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на При-
мітки 2, 22 і 32 до цієї окремої фінансової звітності. Діяльність і операції Банку, так 
само як і діяльність інших компаній в Україні, перебувають і будуть перебувати 
найближчим часом під впливом триваючої невизначеності в економічному та 
політичному середовищі. Наша думка не була модифікована з цього приводу.

***
Докладна інформація щодо річної фінансової звітності за 2015 рік та 

річної консолідованої фінансової звітності за 2015 рік разом з аудитор-
ським висновком розміщена на веб-сайті АТ «Укрексімбанк» за адресою: 
http://www.eximb.com/ukr/about/report/2015.

РіЧНА іНФОРмАЦія за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента:  ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКС-
ПОРТНО-IмПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», 00032112, Україна 
Голосiївський р-н 03150 м.Київ вул. Горького, 127, (044) 247-38-38

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://www.eximb.com/ukr/about/securities_report/2015/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.і.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ Аудиторська фiрма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», 
21603903

5. інформація про загальні збори. Згiдно ст.7 Закону України «Про 
банки i банкiвську дiяльнiсть» загальнi збори акцiонерiв в державному бан-
ку не проводяться.

6. інформація про дивіденди. Дивіденди за звітний період не нарахо-
вувались і не виплачувались.

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2. Основні показники 

фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 141 285 440 123 530 733
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 241 179 16 790 414
Кошти в інших банках 4 083 743 1 967 651
Кредити та заборгованість клієнтів 55 038 772 49 974 083
Усього зобов'язань 144 412 526 111 954 365
Кошти банків 8 232 966 10 613 724
Кошти клієнтів 79 323 030 61 995 287
Усього власного капіталу та частка меншості (3 127 086) 11 576 368
Статутний капітал 21 689 042 16 689 042
Чистий прибуток/(збиток) (14 131 309) (11 247 106)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

- -

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

- -

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

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

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

Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСТАР" 
Код за ЄДРПОУ: 21673832
Місцезнаходження: 03110, м. Київ, 
Червонозоряний проспект, б.51
Міжміський код та телефон емітента: 
(044) 209 00 70

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

29.04.2016 року

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

http://www.kyivstar.ua/kh/about/about/
partners/issuers/

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПАРИТЕТ", 
25153928Полтавська , -, 39610, м.
Кременчук, проїзд Галузевий, буд.30 
(05366)42191,

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

27.04.2016

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

www.paritet-kremen.com.ua

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "мТС 
УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 14333937
3. Місцезнаходження 01601, мiсто Київ, Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 044 389 58 00 044 389 58 06
5. Електронна поштова адреса kkapitanchuk@vodafone.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.mts.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На Засiданнi Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «МТС 

УКРАЇНА» (Протокол №1 вiд 28.04.2016 р.) прийнято наступне рiшення:
Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Мамонова Максима Олександровича. 

Голову обрано на строк повноважень Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «МТС Україна» 
( 3 (три) роки). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. В перiод 
2008 – 2010 рр. працював начальником Управлiння контролю дотримання 
процедур i закупiвель Департаменту внутрiшнього контролю ВАТ АФК «Сис-
тема». В перiод 2010 – 2011 рр. працював Директором Департаменту 
внутрiшнього контролю ВАТ АФК «Система». В перiод 2011 – 2012 рр. працю-
вав Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу внутрiшнього 
контролю та аудиту ВАТ АФК «Система». В перiод 2012 – 2013 рр. працював 
Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та 
супроводу проектiв ВАТ АФК «Система». З 2013 року – Директор з 
внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ «МТС». Непогашених судимостей за 
посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Згоди 
на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав.

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

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

2. Найменування посади Устинова Ольга Володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2016
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РіЧНА іНФОРмАЦія
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КИЇВСIЛЬЕЛЕКТРО", 00132457, 
Льва Толстого, 55-А, м. Київ, Голосіїв-
ський, 01032, Україна, (044) 2898455

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

kievselelektro.pat.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"АУДИТ-СТАНДАРТ", 32852960

5. Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 16.04.2015 
року. Кворум зборів: 68% до загальної кількості голосів. Перелік 
питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та встановлення 
терміну її повноваження.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за резуль-
татами роботи в 2014 році та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду .
4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2014 році та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду .
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяль-
ності дочірніх підприємств Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми 
підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх під-
приємств Товариства на кінець 2014 рік на виплату дивідендів 
на корпоративні права Товариства. Встановлення розміру диві-
дендів на корпоративні права Засновника (Власника) з чистого 
/нерозподіленого прибутку ДП на кінець 2015 року.
8. Використання нерозподіленого прибутку Товариства на ви-
плату дивідендів за 2014 рік, в тому числі прийняття рішення 
про розмір дивідендів. Встановлення мінімального розміру чи-
стого прибутку за 2015 року. 
9. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та 
його дочірніх підприємств на 2014 рік.
10. Припинення повноважень Голови, заступника голови та 
членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Припинення повноважень Виконавчого органу - Генераль-
ного директора.
13. Обрання Генерального директора.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Голо-
вою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання 
особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-
правові договори з Головою, заступником голови та членами 
Наглядової ради.
15. Затвердження умов контракту з Генеральним директором
16. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвер-
дження Статуту Товариства у новій редакції.
17. Внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підпри-
ємств Товариства. Затвердження Статутів дочірніх підприємств 
Товариства у новій редакції.
18. Внесення змін та доповнень до наступних Положень Това-
риства: Про загальні збори, Про Наглядову раду, Про виконав-
чий орган. Затвердження Положень Товариства: Про загальні 
збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган у новій ре-
дакції.
19. Відміна Положення про посадових осіб органів ПАТ «Київсі-
льелектро»
20. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2014 рік для за-
безпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи 
Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забез-
печення проведення загальних зборів Товариства, роботи На-
глядової ради на 2015 рік.
21. Попереднє схвалення вчинення Товариством та його дочір-
німи підприємствами значних правочинів у ході поточної госпо-
дарської діяльності протягом 2015 року.

РЕЗУЛЬТАТАИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1-е питання: 
Обрано лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому 
складі: Кисельова О.М., Ткаченко С.П., Калюх В.О., Якоб-
чук  О.Є. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки 
на Загальних зборах Товариства 16 квітня 2015 року та припи-
няються з моменту закриття цих Загальних зборів. Рішення 
прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), 
які брали участь у зборах. 
2- питання:
Затверджено регламент проведення Загальних зборів. Рішення 
прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), 
які брали участь у зборах. 
3- питання:
Роботу Виконавчого органу – Генерального директора у 2014ро-
ці визнати задовільною, звіт - затверджено. Рішення прийнято 
100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали 
участь у зборах. 
4-е питання:
Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною, звіт 
– затверджено. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів 
(представників акціонерів), які брали участь у зборах. 
5-е питання:
Роботу дочірніх підприємств Товариства «Житомирська мехко-
лона», «Кіровоградська мехколона», «Вінницька мехколона» 
визнати задовільною, результати їх фінансово-господарської 
діяльності за 2014 рік затвердити.
Роботу дочірніх підприємства Товариства «Черкаська мехколо-
на» та «Чернігівська мехколона» визнати незадовільною, ре-
зультати його фінансово-господарської діяльності за 2014 рік 
затвердити. 
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акці-
онерів), які брали участь у зборах. 
6-е питання:
Роботу ПАТ «Київсільелектро» визнати незадовільною.
Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємства-
ми) звіт Товариства за результатами його фінансово-
господарської діяльності за 2014 рік. Рішення прийнято 100% 
голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у 
зборах. 
7-е питання:
Дочірнім підприємствам забезпечити виплату Товариству з чи-
стого та нерозподіленого на кінець 2014 року дивідендів на кор-
поративні права власника підприємств (ПАТ «Київсільелектро») 
у таких розмірах:
ДП "Вінницька МК" - 147,50 тис. грн. (124,00 тис. грн - з чистого 
прибутку, 23,5 тис. грн - з нерозподіленого прибутку)
ДП "Житомирська МК" - 400,00 тис. грн. (400,00 тис. грн - з не-
розподіленого прибутку)
ДП "Кіровоградська МК" - 219,00 тис. грн ( 219,00 тис. грн . - з 
чистого прибутку).
Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права 
Власника дочірніх підприємств (ПАТ «Київсільелектро») за 2015 
р. встановити розмір чистого/нерозподіленого прибутку на кі-
нець року 2015 р. прибуток дочірніх підприємств, в таких розмі-
рах:
ДП «Вінницька мехколона» – 261,00 тис. грн., 
ДП «Житомирська мехколона» – 290,00 тис. грн.,
ДП «Кіровоградська мехколона» – 196,00 тис. грн.,
ДП «Черкаська мехколона» – 579,00 тис. грн.,
ДП «Чернігівська мехколона» – 399,00 тис. грн.,
Всього – 1725,00 тис. грн.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акці-
онерів), які брали участь у зборах. 
8-е питання:
Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2014 рік 
в розмірі 0,075 грн. Нарахувати та виплатити акціонерам Това-
риства дивіденди, з нерозподіленого прибутку на кінець 2014 р. 
в розмірі 1 875 000,00 грн. Протягом 10 днів з дня прийняття 
рішення про виплату дивідендів Наглядова рада забезпечую 
розміщення на веб-сторінці KIEVSELELEKTRO.PAT.UA інфор-
мацію про: дату складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, розмір, порядок та строк виплати диві-
дендів за простими іменними акціями. Забезпечити отримання 
чистого прибутку від усіх видів діяльності Товариства у 2015 
році в сумі не менше – 2025,00 тис. грн. Рішення прийнято 100% 
голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у 
зборах. 

ПУБЛіЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСIЛЬЕЛЕКТРО”
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До цього пункту порядку денного надійшли пропозиції щодо до-
повнення проекту рішення від акціонерів Наумової Н.В., Гра-
барчука М.О.
9-е питання:
Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з 
його дочірніми підприємствами на 2015 рік. Рішення прийнято 
100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали 
участь у зборах. 
10-е питання:
16 квітня 2015 року повноваження Голови, заступника голови та 
членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням 
строку, на який вони були обрані (3 роки):
Голова Наглядової ради - Колубай В.Я. 
Заступник голови Наглядової ради - Грабарчук М.О.
Члени Наглядової ради - Адрійчук Ф.Ю., Герасимович Т.А., Ку-
ценко А.Г.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акці-
онерів), які брали участь у зборах. 
11-е питання:
Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного го-
лосування. Обраним вважатиметься кандидат, який набрав 
більшу кількість кумулятивних голосів порівняно з іншими кан-
дидатами. До бюлетеня включені наступні кандидатури (число 
наданих голосів) : Безкоровайний О.І. (15537030), Прокопенко 
М.С. (18642405), Колубай В.Я. (14545520), Андрійчук Ф.Ю. 
(16940460), Міщенко А.М.(14545520), Васянович С.І.(1672530), 
Герасимович Т.А.(0).
Прийнято рішення обрати членів Наглядової ради Товариства: 
Прокопенка М.С. , Колубая В.Я., Адрійчука Ф.Ю., Безкоровай-
ного О.І.,Міщенка А.М.
Пропозиції надійшли від акціонерів: Іванчук В.І., Колотило В.Г., 
Юрчак С.Я.,Міщенко А.М., Білько Л.С.
10.01.2015 р. від кандитата до Наглядової ради Герасимович 
Т.А. поступила заява про зняття своєї кандидатури.
12-е питання:
Припинити 16 квітня 2015 року повноваження Виконавчого ор-
гану – Генерального директора Товариства Іванчука Василя 
Івановича, у зв’язку із закінченням строку, на який він був об-
раний. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представни-
ків акціонерів), які брали участь у зборах. 
13-е питання:
Обрати Генеральним директором Товариства Іванчука Василя 
Івановича. Генеральному директору Іванчуку Василю Івановичу 
приступити до виконання своїх обов’язків 17 квітня 2015 року. 
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акці-
онерів), які брали участь у зборах. 
У відповідності до п. 16.15. Статуту Товариства пропозицію 
щодо кандидатури на Генерального директора внесла Наглядо-
ва рада.
14-е питання:
Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, за-
ступником голови та членами Наглядової ради Товариства. За-
гальні збори уповноважують новообраного Генерального ди-
ректора підписати цивільно-правові договори, від імені 
Товариства, з Головою, заступником голови та членами Нагля-
дової ради. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (пред-
ставників акціонерів), які брали участь у зборах. 
15-е питання:
Затвердити умови контракту з Генеральним директором Това-
риства. Новообраному Голові Наглядової ради, від імені Това-
риства, підписати контракт з Генеральним директором не пізні-
ше наступного робочого дня після проведення Загальних зборів. 
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акці-
онерів), які брали участь у зборах. 
16-е питання:
Внести зміни та доповнення до Статут Товариства, виклавши 
його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Това-
риства. Уповноважити новообраного Генерального директора 
Іванчука В.І. підписати нову редакцію Статуту Товариства та 
здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у вста-
новленому законодавством порядку. Рішення прийнято 100% 
голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у 
зборах. 
17-е питання:
Внести зміни та доповнення до статутів дочірніх підприємств 
товариства «Вінницька мехколона», «Житомирська мехколо-
на», «Кіровоградська мехколона», «Чернігівська мехколона», 
«Черкаська мехколона» (Додаток 11 до протоколу Загальних 
зборів). Затвердити нові редакції статутів дочірніх підприємств 
товариства «Вінницька мехколона», «Житомирська мехколо-
на», «Кіровоградська мехколона», «Чернігівська мехколона»,

 «Черкаська мехколона». Уповноважити новообраного Гене-
рального директора Іванчука В.І. підписати нові редакції стату-
тів дочірніх підприємств Товариств. Доручити директорам до-
чірніх підприємств здійснити державну реєстрацію нових 
редакцій статутів дочірніх підприємств у встановленому законо-
давством порядку. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів 
(представників акціонерів), які брали участь у зборах. 
Акціонери, які вносили пророзиції до проекту рішення по цьому 
питанню: Грабарчук М.О.
18-е питаня:
Внести зміни та доповнення до наступних Положень Товари-
ства: Положення про Загальні збори ПАТ «Київсільелектро», 
Положення про Наглядову раду ПАТ «Київсільелектро», Про 
виконавчий орган ПАТ «Київсільелектро» (Додатки 12-14 до 
протоколу Загальних зборів), виклавши їх у нових редакціях. 
Затвердити наступні Положення ПАТ «Київсільелектро» у но-
вих редакціях: Положення про Загальні збори ПАТ «Київсілье-
лектро», Положення про Наглядову раду ПАТ «Київсільелек-
тро», Про виконавчий орган ПАТ «Київсільелектро». Рішення 
прийнято 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), 
які брали участь у зборах. 
Акціонери, які вносили пророзиції до проекту рішення по цьому 
питанню: Грабарчук М.О., Наумова Н.В.
19-е питання:
Відмінити Положення про посадових осіб органів ПАТ «Київсі-
льелектро». Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (пред-
ставників акціонерів), які брали участь у зборах. 
20-е питання:
Затвердити фактичний обсяг витрат за 2014 р. для забезпечен-
ня проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядо-
вої ради в загальній сумі 359,9 тис. грн. та кошторис витрат для 
забезпечення проведення загальних зборів Товариства та ро-
боти Наглядової ради в 2015 р. в загальній сумі 467,00 тис. грн. 
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акці-
онерів), які брали участь у зборах. 
21-е питання:
1) Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підпри-
ємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до 
проведення в 2016 році чергових загальних зборів Товариства) 
значних правочинів в ході поточної господарської діяльності 
(укладення договорів підряду, договорів щодо отримання бан-
ківських гарантій, договорів поставки матеріальних ресурсів 
для виконання цих договорів), якщо вартість за окремим дого-
вором, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства або його до-
чірнього підприємства, але не більше:
2) договорів підряду - 400,00 млн. грн.,
3) договорів щодо отримання банківських гарантій - 20,00 млн. грн.,
4) договір щодо отримання кредиту під відповідну заставу або 
поворотної фінансової допомоги - 20,00 млн. грн.;
5) договорів поставки матеріальних ресурсів - 20,00 млн. грн.
Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім 
підприємством за рішенням Наглядової ради строком на 
один рік (до проведення в 2016 році чергових загальних 
зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження 
земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова 
вартість перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства або його 
дочірнього підприємства.
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (представників акці-
онерів), які брали участь у зборах.

5. Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 29.01.2015 
року. Кворум зборів: 64,40222% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів та 
встановлення терміну її повноваження.
2. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів.
3. Відміна рішення Загальних зборів Товариства від 17 квітня 
2014 року про нарахування та виплату дивідендів за підсумками 
роботи Товариства у 2013 році (п.п. 8.3.2; 8.3.3.; 9.3.1 Протоколу 
№ 18 від 17 квітня 2014 року).
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1-е питання:
Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів 
Товариства у такому складі: Кисельова Олександра Миколаївна, 
Калюх Віталій Олексійович, Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук 
Олег Євгенович. Установити, що повноваження обраної лічильної 
комісії дійсні тільки на позачергових Загальних зборах Товари-
ства 29 січня 2015 року та припиняються з моменту закриття цих 
позачергових Загальних зборів. Рішення прийнято 100% голосів 
акціонерів (їх представників) які брали участь у зборах.
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2-е питання:
Для проведення позачергових Загальних зборів Товариства 
встановити наступний регламент:
 для основної доповіді з питання порядку денного - 20 хвилин;
 співдоповідь (за наявності) - 10 хвилин;
 відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдопо-
відача -15 хвилин;
 виступи у дебатах - 05 хвилин;
 загальний час виступів у дебатах - 60 хвилин.
Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із 
зазначенням прізвища акціонера та кількості належних йому 
акцій. Жоден із учасників Загальних зборів не має права 
виступати без дозволу Голови Загальних зборів. У разі 
необхідності оголосити перерву у ході Загальних зборів - Голо-
ва Зборів самостійно визначає час початку перерви та її 
тривалість. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (їх 
представників) які брали участь у зборах.
3-е питання:
Відмінити рішення Загальних зборів Товариства (Протокол  
№ 18 від 17.04.2014 р.) по наступних пунктах:
п. 8.3.2 – «Встановити норми використання чистого прибутку 
на 2014 рік в таких обсягах:
на виплату дивідендів за 2013 рік – 3750,00 тис. грн.»;
п. 8.2.3. – «Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства 
дивіденди на одну просту акцію за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2013 році в розмірі 0,15 грн.»
п. 9.3.1. «Дочірнім підприємствам забезпечити виплату Товари-
ству із нерозподіленого на кінець 2013 року прибутку дивіден-
дів на корпоративні права власника підприємств у таких 
розмірах:
ДП «Вінницька мехколона» – 261,00 тис. грн., 
ДП «Житомирська мехколона» – 678,00 тис. грн., 
ДП «Кіровоградська мехколона» – 371,00 тис. грн., 
ДП «Черкаська мехколона» – 579,00 тис. грн.; 
ДП «Чернігівська мехколона» – 0,00 тис. грн., 
Всього – 1889,00 тис. грн. 
Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати. 
Рішення прийнято 100% голосів акціонерів (їх представників) 
які брали участь у зборах.
Позачергові Загальні збори були скликані на вимогу Виконавчо-
го органу (відповідно до розділу 14 Статут Товариства). Рішен-
ня про проведення позвчергових Загальних зборів було приня-
то на засіданні Наглядової ради від 30.12.2014 р. (протокол № 
30). Позачергові загальні збори скликалися у відповідності до 
частини 5 статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, 
згідно якої єдиний обов’язковий для всіх акціонерних товариств 
спосіб повідомлення акціонерів про проведення позачергових 
загальних зборів - письмове повідомлення.

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

1875000 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0,075 0 0 0

Сума виплачених дивіден-
дів, грн

1708362,54 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

18.05.2015

Дата виплати дивідендів 25.05.2015
Рішенням позачергових Загальних зборів Товариства (протокол № 19 від 
29.01.2015 р.) було відмінено рішення чергових (річних) Загальних зборів 
Товариства (протокол № 18 від 17.04.2014 р.) про виплату дивідендів у 
розмірі 0,15 грн. (загальна сума виплат – 3750000,00 грн.) на одну просту 
іменну акцію за результатами фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2013 р. Привілейовані акції Товариство не емітувало. 

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

звітний попере-
дній

Усього активів 100553 82688
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6172 6672
Довгострокові фінансові інвестиції 288 288
Запаси 10808 5744
Сумарна дебіторська заборгованість 61793 58191
Грошові кошти та їх еквіваленти 15944 9008
Власний капітал 41792 41425
Статутний капітал 8750 8750
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 27105 26738
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 58761 41263
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,09 -0,08
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,09 -0,08

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 25000000 25000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

РіЧНА іНФОРмАЦія за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАЛIСМАН СТРАХУВАННЯ», 
30930046, 04080, Подiльський р-н, м.Київ, вул. Кирилiвська, 39,  
044 393 40 06

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

3. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://talisman-sk.com.ua/about

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАхОВА КОмПАНIя «ТАЛIСмАН СТРАхУВАННя»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВИПРОБУ-
ВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ 24585152
3. Місцезнаходження 02099, м.Київ, Бориспiльська, 9
4. Міжміський код, телефон та факс (095) 728-88-18 (044)400-42-19
5. Електронна поштова адреса vc.test@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

24585152.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу №2 Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 20.04.2016 при-

значено на посаду ревiзора Приватного акцiонерного товариства «Випро-
бувальний центр»ТЕСТ» Данову Надiю Леонiдiвну (паспорт серiя: МЕ, № 
913627, виданий: 07 листопада 2011 року, Дарницьким РУ ГУ УМВС Украї-
ни у м.Києвi) термiном на 3 роки.

Ревiзор - представник юридичної особи ТОВ «Метробудкомплект», пра-
цює на посадi головного бухгалтера. Здiйснює контроль фiнансово-
господарської дiяльностi товариства. Винагороду не отримує. Пакетом 
акцiй або часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада - спецiалiст 
фiнансового контролiнгу ТОВ «Iмпел Грiффiн Груп». 

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

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

2. Найменування посади Лозовий I.В.
директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 20.04.2016

(дата)
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Річна інформація публічного акціонерне товариство «Одеський 
припортовий завод» за 2015 рік

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

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ 
ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД", 
00206539, 65481, Одеська обл., м.Южне, 
вул.Заводська, 3 048-758-6009

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

29.04.2016

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

http://opz.odessa.net

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

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", 
33306921

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

28-29 квітня 2015 року відбулися чергові за-
гальні збори акціонерів публічного акціонер-
ного товариства "Одеський припортовий за-
вод" з наступним порядком денним:
1. Обрання головуючого загальних зборів ак-
ціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013, 
2014 роки та прийняття рішення за наслідка-
ми їх розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про робо-
ту за 2013, 2014 роки та прийняття рішення 
за наслідками їх розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про робо-
ту за 2013, 2014 роки та прийняття рішення 
за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії 
Товариства за 2013, 2014 роки.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 
2013, 2014 роки.
7. Затвердження Порядку покриття збитків 
Товариства, отриманого за підсумками робо-
ти за 2013, 2014 роки.
8. Затвердження основних напрямів 
фінансово-господарської діяльності Товари-
ства на 2015 рік.
9. Затвердження нормативів розподілу при-
бутку за результатами діяльності Товариства 
у 2015 році, в тому числі планового нормати-
ву відрахування з чистого прибутку Товари-
ства за 2015 рік до Фонду дивідендів.
10. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства.
12. Про затвердження умов договорів 
(цивільно-правових або трудових) з членами 
Наглядової ради Товариства. Обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради Товари-
ства.
13. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товари-
ства.
15. Про затвердження умов договорів 
(цивільно-правових або трудових) з членами 
Ревізійної комісії Товариства. Обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Ревізійної комісії Товари-
ства.
16. Прийняття рішення про попереднє схва-
лення значних правочинів.
17. Внесення змін до Статуту Товариства.
18. Внесення змін до внутрішніх положень 
Товариства: Положення про Загальні

збори акціонерів, Положення про Наглядову 
раду, Положення про Правління Товариства.
Збори скликалися Наглядовою радою Това-
риства відповідно до ст. 32 Закону України 
"Про акціонерні товариства".
Відповідно до ст. 38 Закону України "Про акці-
онерні товариства" Фонд державного майна 
України - мажоритарний акціонер надав про-
позицій до порядку денного, додавши його 
наступними питаннями:
19. Затвердження Порядку проведення (ре-
гламенту) загальних зборів акціонерів Това-
риства.
20. Прийняття рішення про припинення по-
вноважень членів Правління Товариства.
21. Прийняття рішення про обрання членів 
Правління Товариства.
Всі питання порядку денного розглянуті та за 
ними прийняті відповідні рішення, які були 
доведені до відома акціонерів у спосіб, ви-
значений Статутом Товариства.

6. інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 
передував 
звітному

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів

- - - -

Дата виплати дивідендів - - - -
Опис 2013 рік: за підсумками роботи у 2012 

році Товариством отримані збитки, 
тому нарахування та виплата диві-
дендів за 2012 рік не відбувалися.
2014 рік: за підсумками роботи у 2013 
році Товариством отримані збитки, 
тому нарахування та виплата диві-
дендів за 2013 рік не відбувалися.
2015 рік: за підсумками роботи у 2014 
році Товариством отримані збитки, 
тому нарахування та виплата диві-
дендів за 2014 рік не відбувалися.

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 3334328 8762524
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1114132 1074161
Довгострокові фінансові інвестиції 371046 375542
Запаси 657580 4800880
Сумарна дебіторська заборгованість 52918 85780
Грошові кошти та їх еквіваленти 56329 248673
Власний капітал 256176 37447
Статутний капітал 798544 798544
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1704461 -1922975
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2126382 1793242
Поточні зобов'язання і забезпечення 951770 6931835
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,0003 -0,0008

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

0,0003 -0,0008

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 798544000 798544000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство "Райффай-
зен Банк Аваль", 14305909, 01011, м. Київ, 
вул. Лєскова, буд. 9, (044) 490-88-01

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://www.aval.ua/about/for_publication/

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

ПрАТ "КПмГ Аудит", 31032100

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

Згідно Рішення Спостережної ради Банку від 
26.02.2015 року (Протокол №СР-2) Банком було 
проведено річні Загальні збори акцiонерiв 
Банку 29.04.2015р.
Питання порядку денного Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку:
Питання 1. Звiт Правлiння про результати 
дiяльностi Банку у 2014 роцi та прийняття рiшення 
за наслiдками їх розгляду.
Рiшення за першим питанням:
1. Затвердити Звiт Правлiння та Звiт Спостереж-
ної ради про результати дiяльностi Банку у 2014 
роцi. Визнати задовiльною дiяльнiсть Правлiння 
та Спостережної ради у 2014 роцi.
2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Банку 
на 2015 рiк.
Результати голосування:
«ЗА» - 28 977 091 969 голосiв
«ПРОТИ» - 562 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» -1 333голосiв
Не голосувало 41 954 936 голосiв
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами
Рiшення з першого питання прийняте.
Питання 2. Припинення повноважень 
(вiдкликання) Голови та членiв Спостережної 
ради. 
Рiшення за другим питанням порядку денного:
1. Припинити достроково повноваження Голови 
Спостережної ради Банку та iнших її членiв, а 
саме: 
Карла Зевельди, – Голови Спостережної ради 
Банку; 
Пiтера Леннка – Заступника Голови Спостережної 
ради Банку; 
Герберта Степiча, Арiса Богданерiса, Мартiна 
Грюля, Курта Гайгера, Курта Брукнера – членiв 
Спостережної ради Банку. 
Результати голосування:
«ЗА» - 28 982 686 477 голоси
«ПРОТИ» -173 835 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 1 316 голосiв
Не голосувало - 36 187 172 голосiв
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами.
Рiшення з другого питання прийняте.
Питання 3. Визначення кiлькiсного складу Спосте-
режної ради та строку повноважень Голови та членiв 
Спостережної ради. Встановлення розмiру винаго-
роди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних 
виплат, та затвердження iнших умов договорiв, що 
укладатимуться з Головою та членами Спостереж-
ної ради, а також обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання цих договорiв. 

Рiшення за третiм питанням порядку денного:
1.Визначити склад Спостережної ради Банку в 
кiлькостi сiм членiв, в тому числi двох незалежних, 
iз строком повноважень на три роки.
2. Встановити, що Голова та члени Спостережної 
ради Банку (крiм незалежних членiв Спостережної 
ради) виконують свої обов’язки безоплатно, виплата 
будь-якої винагороди, заохочувальних та 
компенсацiйних виплат не передбачається. Затвер-
дити умови договорiв, що укладатимуться з Голо-
вою та членами Спостережної ради (крiм незалеж-
них членiв), за формою згiдно з Додатком №1.1. 
3. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з 
незалежними членами Спостережної ради, у т.ч. роз-
мiри винагороди, заохочувальних та компенсацiйних 
виплат, за формою згiдно з Додатком №1.2.
4. Уповноважити Голову Правлiння Банку 
пiдписати договори з Головою та членами Спосте-
режної ради Банку за формами, затвердженими 
згiдно пунктiв 2, 3 цього рiшення.
Результати голосування:
«ЗА» - 28 982 470 892 голосiв
«ПРОТИ» - 390 281 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 455 голоси
Не голосувало 36 187 172 голосiв.
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами.
Рiшення з третього питання прийняте.
Питання 4. Обрання Голови та членiв Спостереж-
ної ради. 
Рiшення за четвертим питанням порядку денного:
Обрати Спостережну раду Банку у складi:
1. Голова Спостережної ради – Карл Зевельда 
(Karl Sevelda),
2. Заступник Голови Спостережної ради – Пiтер 
Леннк (Peter Lennkh),
3. Член Спостережної ради – Герберт Степiч 
(Hеrbert Stepic),
4. Член Спостережної ради – Курт Гайгер (Kurt 
Geiger),
5. Член Спостережної ради – Курт Брукнер (Kurt 
Bruckner),
у т.ч. незалежнi члени:
6. Член Спостережної ради – Еберхард 
Вiнкельбауер (Eberhard Winkelbauer),
7. Член Спостережної ради – Павло Михайлович 
Шеремета.
Результати кумулятивного голосування:
№ Посада, ПIБ кандидата Загальна кiлькiсть 
голосiв, вiдданих за кандидата
1 Голова Спостережної ради – Карл Зевельда 
(Karl Sevelda) 28 940 372 904
2 Заступник Голови Спостережної ради 
– Пiтер Леннк (Peter Lennkh ) 28 940 255 044
3 Член Спостережної ради – Герберт Степiч 
(Hеrbert Stepic) 28 940 256 905 
4 Член Спостережної ради – Курт Гайгер (Kurt 
Geiger) 28 940 254 610
5 Член Спостережної ради – Курт Брукнер (Kurt 
Bruckner) 28 940 255 805
6 Член Спостережної ради
– Еберхард Вiнкельбауер (Eberhard Winkelbauer) 
28 940 257 676
7 Член Спостережної ради – Павло Михайлович 
Шеремета 28 944 119 499
Не голосувало 547 569 157 голоси.
Визнано недiйсними бюлетенi з « 0» голосами.
Рiшення прийнято. Всi кандидати набрали 
вiдповiдну кiлькiсть голосiв необхiдну для обрання 
в персональний склад Спостережної ради Банку.
Питання 5. Затвердження звiтiв i висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Банку та його 
дочiрнiх пiдприємств у 2014 роцi. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення за питанням п’ятим порядку денного:
1. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про 
дiяльнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ 
«Райффайзен Лiзинг Аваль» та ТОВ «РЕК Гамма» 
у 2014 роцi.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”
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2. Визнати задовiльною дiяльнiсть Банку та його 
дочiрнiх пiдприємств у 2014 роцi.
Результати голосування: 
«ЗА» - 28 982 456 438 голосiв
«ПРОТИ» - 2 013 голоси
«УТРИМАЛИСЬ» 404 264 голосiв
Не голосувало 36 186 085 голосiв.
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Рiшення з п’ятого питання прийняте.
Питання 6. Припинення повноважень Голови та 
членiв Ревiзiйної комiсiї. Припинення Положення 
про Ревiзiйну комiсiю Банку.
Рiшення за питанням шостим порядку денного:
1. Припинити достроково повноваження Голови 
та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку, а саме: Нестор 
Iрини Петрiвни – Голови Ревiзiйної комiсiї; Федор-
ченко Олени Михайлiвни,Чемересюк Олени Ми-
колаївни – членiв Ревiзiйної комiсiї Банку
2. Припинити дiю Положення про Ревiзiйну комiсiю 
Публiчного акцiонерного товариства «Райффай-
зен Банк Аваль», затвердженого Загальними збо-
рами акцiонерiв 14.10.2009 р. (протокол №Зб-45 
вiд 14.10.2009 р.).
Результати голосування:
«ЗА» - 28 982 715 314 голоси
«ПРОТИ» - 145 815 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 736 голосiв
Не голосувало - 36 186 935 голос
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами.
Рiшення за шостим питанням прийняте.
Питання 7. Затвердження звiтiв i висновкiв Ауди-
торської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит» про дiяльнiсть 
Банку у 2014 роцi та затвердження заходiв за ре-
зультатами їх розгляду. 
Рiшення за питанням сьомим порядку денного:
1. Затвердити звiти i висновки Аудиторської фiрми 
ПрАТ «КПМГ Аудит» про дiяльнiсть Банку у 2014 
роцi.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду 
звiтiв i висновкiв Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ 
Аудит».
Результати голосування:
«ЗА» - 28 982 468 756 голосiв
«ПРОТИ» - 889 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 391 017 голосiв
Не голосувало 36 188 138 голосiв
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Рiшення з сьомого питання прийняте.
Питання 8. Затвердження рiчних результатiв 
дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств за 
2014 рiк:
- затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку 
за 2014 рiк, складеної вiдповiдно до вимог 
мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi;
- затвердження рiчної консолiдованої фiнансової 
звiтностi за 2014 рiк, складеної вiдповiдно до ви-
мог мiжнародних стандартiв бухгалтерської 
звiтностi. 
Рiшення за восьмим питанням порядку денного:
1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi Банку та 
його дочiрнiх пiдприємств за 2014 рiк:
1.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 
2014 рiк, складену вiдповiдно до вимог 
мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi: 
валюта балансу 44 940 553 тис. грн. (сорок чотири 
мiльярда дев`ятсот сорок мiльйонiв п`ятсот 
п`ятдесят три тис.грн.);
1.2. Затвердити збитки за результатами дiяльностi 
Банку в 2014 роцi вiдповiдно до вимог мiжнародних 
стандартiв бухгалтерської звiтностi в сумi 3 806 
322 тис.грн. ( три мiльярда вiсiмсот шiсть мiльйонiв 
триста двадцять двi тисячi гривень.).
1.3. Затвердити рiчну консолiдовану фiнансову 
звiтнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств 
ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль», ТОВ «РЕК 
Гамма» за 2014 рiк, складену вiдповiдно до ви-
мог мiжнародних стандартiв бухгалтерської 
звiтностi: валюта консолiдованого балансу  
47 351 693 тис. грн. ( сорок сiм мiльярдiв триста 
п`ятдесят один мiльйон шiстсот дев`яносто три 
тис.грн ).

1.4. Затвердити збитки за результатами дiяльностi 
Банку та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ «Райф-
файзен Лiзинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» в 2014 
роцi вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв 
бухгалтерської звiтностi в сумi 4 245 822 тис.грн. 
(чотири мiльярда двiстi сорок п`ять мiльйонiв 
вiсiмсот двадцять двi тисячi гривень).
Результати голосування:
«ЗА» - 28 982 457 073 голосiв
«ПРОТИ» - 1 188 голоси
«УТРИМАЛИСЬ» - 403 635 голоси
Не голосувало - 36 186 904 голосiв
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами.
Рiшення з восьмого питання прийняте.
Питання 9. Затвердження та розподiл прибутку 
Банку, визначення порядку покриття збиткiв Бан-
ку.
Рiшення за дев’ятим питанням порядку денного:
1.Затвердити збитки за результатами дiяльностi 
Банку в 2014 роцi:
-вiдповiдно до регiстрiв бухгалтерського облiку в 
сумi 396 777 840 грн. 41 коп. ( триста дев`яносто 
шiсть мiльйонiв сiмсот сiмдесят сiм тисяч вiсiмсот 
сорок гривень 41 коп.);
-вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бух-
галтерської звiтностi в сумi 3 806 322 тис.грн. ( три 
мiльярда вiсiмсот шiсть мiльйонiв триста двад-
цять двi тисячi гривень.);
-вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бух-
галтерської звiтностi разом з дочiрнiми 
пiдприємствами в сумi 4 245 822 тис.грн. (чотири 
мiльярда двiстi сорок п`ять мiльйонiв вiсiмсот 
двадцять двi тисячi гривень).
У зв`язку iз вiдсутнiстю достатнiх джерел, покрит-
тя зазначених збиткiв не здiйснювати, питання 
про визначення порядку покриття збиткiв винести 
на розгляд чергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Банку в 2016 роцi.
2. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку Банку за ре-
зультатами 2014 року та нерозподiленого прибут-
ку минулих рокiв, нарахування та виплату 
дивiдендiв за акцiями Банку за результатами 2014 
року не здiйснювати.
Результати голосування:
«ЗА» - 28 940 443 654 голосiв
«ПРОТИ» - 42 404 846 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 13 690 голосiв
Не голосувало 36 186 610 голосiв. 
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами.
Рiшення за дев’ятим питання прийняте.
Питання 10. Внесення змiн до Статуту Банку.
Рiшення за десятим питанням порядку денного:
1. Затвердити змiни до Статуту Публiчного 
акцiонерного товариства «Райффайзен Банк 
Аваль» шляхом його викладення в новiй редакцiї 
(Додаток №2).
2. Доручити Головi Правлiння Банку спiльно з 
Першим заступником Голови Правлiння Банку 
пiдписати Статут Банку в новiй редакцiї.
Результати голосування:
«ЗА» - 28 982 469 603 голосiв
«ПРОТИ» - 889 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 391 625 голосiв
Не голосувало 36 186 683 голосiв.
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Згiдно результатiв голосування по десятому пи-
танню, рiшення прийнято бiльш як трьома чвертя-
ми голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у Зборах.
Питання 11. Внесення змiн до Регламенту За-
гальних зборiв акцiонерiв Банку.
Рiшення за одинадцятим питанням порядку ден-
ного:
1. Затвердити змiни до Регламенту Загальних 
зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «Райффайзен Банк Аваль» шляхом його ви-
кладення в новiй редакцiї (Додаток №3).
Результати голосування:
«ЗА» - 28 982 469 603 голосiв
«ПРОТИ» - 608 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 392 204 голосiв
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Не голосувало - 36 186 385 голосiв. 
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Рiшення за одинадцятим питання прийняте.
Питання 12. Внесення змiн до Положення про 
Спостережну раду Банку. 
Рiшення за дванадцятим питанням порядку ден-
ного:
1. Затвердити змiни до Положення про Спосте-
режну раду Публiчного акцiонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль» шляхом його викла-
дення в новiй редакцiї (Додаток №4).
Результати голосування:
«ЗА» - 28 982 466 051 голосiв
«ПРОТИ» - 3 889 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 391 017 голосiв
Не голосувало 36 187 843 голосiв
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Рiшення за дванадцятим питання прийняте.
Питання 13. Внесення змiн до Принципiв корпо-
ративного управлiння Банку. 
Рiшення за тринадцятим питанням порядку ден-
ного:
1. Затвердити змiни до Принципiв корпоративного 
управлiння Публiчного акцiонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль» шляхом їх викладен-
ня в новiй редакцiї (Додаток №5).
Результати голосування:
«ЗА» - 28 982 466 683 голосiв
«ПРОТИ» - 3 881 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 390 736 голосiв
Не голосувало 36 187 500 голосiв
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами.
Рiшення за тринадцятим питання прийняте.
Згідно Рiшення Спостережної ради Банку від 
19 листопада 2015 року (Протокол №СР-11/2 
вiд 19.11.2015р.) у зв’язку iз необхiднiстю 
здiйснення додаткової капiталiзацiї Банку за 
спрощеною процедурою вiдповiдно до Закону 
України «Про заходи, спрямованi на сприяння 
капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв» вiд 
28.12.2014 р. №78-VIII. Банком проведено поза-
чергові Загальні збори акціонерів Банку 
03.12.2015р.
Питання порядку денного Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку:
Питання 1. Припинення повноважень Голови та 
членiв Лiчильної комiсiї, обрання її нового складу.
Рiшення за першим питанням порядку денного:
1. Припинити повноваження Голови та членiв 
Лiчильної комiсiї у складi:
- Лашук Тетяни Леонiдiвни, Голова Лiчильної 
комiсiї; 
- Барановича Олександра Євгенiйовича;
- Калiнiченко Iрини Геннадiївни;
- Поради Андрiя Романовича;
- Кутової Ольги Олександрiвни.
2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
-Лашук Тетяни Леонiдiвни – начальника Управлiння 
менеджменту вiдносин з акцiонерами та пайової 
участi Виконавчого секретарiату Банку; 
-Барановича Олександра Євгенiйовича – 
провiдного економiста Управлiння менеджменту 
вiдносин з акцiонерами та пайової участi Виконав-
чого секретарiату Банку;
-Калiнiченко Iрини Геннадiївни - Начальника 
вiддiлу загального дiловодства i канцелярiї Вико-
навчого секретарiату;
-Єфремової Богдани Зiновiївни – начальника 
Управлiння депозитарної дiяльностi;
-Кутової Ольги Олександрiвни – головного 
економiста вiддiлу депозитарної дiяльностi 
Управлiння депозитарної дiяльностi. 
3. Головою Лiчильної комiсiї обрати Лашук Тетяну 
Леонiдiвну – начальника Управлiння менеджмен-
ту вiдносин з акцiонерами та пайової участi Вико-
навчого секретарiату Банку.
4. Термiн повноважень Лiчильної комiсiї – до мо-
менту обрання Зборами нового складу Лiчильної 
комiсiї. Лiчильна комiсiя починає виконання своїх 
обов’язкiв з пiдрахунку голосiв за наступним дру-
гим питанням порядку денного цих Зборiв.

Результати голосування:
«ЗА» - 28 950 276 386 голосiв
«ПРОТИ» - 175 417 205 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 309 голосiв
Не голосувало 3 620 голосiв. 
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Збо-
рах. 
Питання 2. Про збiльшення статутного капiталу 
Банку шляхом приватного розмiщення додатко-
вих простих акцiй iснуючої номiнальної вартостi 
за рахунок додаткових внескiв за спрощеною 
процедурою вiдповiдно до Закону України «Про 
заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї 
та реструктуризацiї банкiв» вiд 28.12.2014 р. 
№78-VIII.
Рiшення за другим питанням:
1. Збiльшити статутний капiтал Банку на  
3 151 741 350,00 грн.(три мiльярди сто п»ятдесят 
один мiльйон сiмсот сорок одна тисяча триста 
п»ятдесят гривень 00 копiйок) шляхом приватно-
го розмiщення додаткових простих акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових 
внескiв за спрощеною процедурою вiдповiдно до 
Закону України «Про заходи, спрямованi на спри-
яння капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв» вiд 
28.12.2014 р. №78-VIII.
Результати голосування:
«ЗА» - 28 948 845 678 голосiв
«ПРОТИ» - 176 833 017 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 1 256 голосiв
Не голосувало 17 569 голосiв
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Згiдно результатiв голосування по другому питан-
ню, рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 
у Зборах.
Питання 3. Про затвердження рiшення про при-
ватне розмiщення акцiй Банку та затвердження 
перелiку осiб, якi є учасниками такого 
розмiщення.
Рiшення за третiм питанням порядку денного:
1. Здiйснити приватне розмiщення простих 
iменних акцiй Банку в кiлькостi 31 517 413 500 
(тридцять один мiльярд п’ятсот сiмнадцять 
мiльйонiв чотириста тринадцять тисяч п’ятсот) 
штук номiнальною вартiстю 0,10 грн. (нуль гри-
вень десять копiйок) кожна.
2. Визначити учасниками приватного розмiщення 
акцiй Банку:
-iснуючих акцiонерiв - власникiв простих iменних 
акцiй станом на дату проведення Зборiв - 03 груд-
ня 2015 року , та 
-Європейський банк реконструкцiї та розвитку 
(мiжнародна фiнансова органiзацiя, створена у 
вiдповiдностi до Угоди про заснування Європей-
ського банку реконструкцiї та розвитку, пiдписаної 
у м. Париж, Францiя, 29.05.1990 р.; Україна при-
єдналася до зазначеної Угоди на пiдставi Указу 
Президента України вiд 14.07.1992 р. №379/92 
«Про членство України в Європейському банку 
реконструкцiї та розвитку»).
3. Затвердити: Рiшення про приватне розмiщення 
акцiй Банку та перелiк осiб, якi є учасниками при-
ватного розмiщення акцiй Банку. 
Результати голосування:
«ЗА» - 28 948 820 989 голоси
«ПРОТИ» - 176 835 297 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» 1 734 голосiв
Не голосувало 39 500 голосiв.
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Згiдно результатiв голосування по третьому пи-
танню, рiшення прийнято бiльш як трьома чвертя-
ми голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у Зборах.
Питання 4. Про визначення уповноваженого 
органу та уповноважених осiб Банку щодо при-
йняття рiшень та вчинення необхiдних дiй, 
пов’язаних iз приватним розмiщенням акцiй 
Банку.
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Рiшення за четвертим питанням порядку денного:
1.Визначити Правлiння Банку уповноваженим ор-
ганом Банку, який має повноваження щодо:
-внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй Банку;
-затвердження результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй Банку;
-прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення 
акцiй Банку;
-повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у 
разi незатвердження Загальними Зборами 
акцiонерiв Банку у встановленi законодавством 
строки результатiв укладення договорiв з перши-
ми власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй Банку або у разi прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй.
Рiшення про затвердження результатiв приватно-
го розмiщення акцiй Банку та про затвердження 
звiту про результати приватного розмiщення акцiй 
Банку прийматимуться Загальними зборами 
акцiонерiв Банку.
2. Визначити Голову Правлiння Банку Лавренчука 
Володимира Миколайовича, Першого заступника 
Голови Правлiння Банку Герхарда Бьоша, началь-
ника Виконавчого секретарiату Банку Марченко 
Наталiю Юрiївну, начальника Управлiння менедж-
менту вiдносин з акцiонерами та пайової участi 
Виконавчого секретарiату Банку Лашук Тетяну 
Леонiдiвну уповноваженими особами Банку, яким 
надаються наступнi повноваження:
-проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї 
акцiонерами свого переважного права на при-
дбання акцiй Банку, стосовно яких прийнято 
рiшення про розмiщення;
-проводити дiї щодо забезпечення укладення 
договорiв з першими власниками у процесi при-
ватного розмiщення акцiй Банку.
Результати голосування:
«ЗА» - 28 948 838 430 голосiв
«ПРОТИ» - 176 834 736 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 7 318 голоси 
Не голосувало 17 036 голосiв. 
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Згiдно результатiв голосування по четвертому пи-
танню, рiшення прийнято простою бiльшiстю 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 
у Зборах.
Згідно Рiшення Спостережної ради Банку від 
02 грудня 2015 року (Протокол №СР-12 вiд 
02.12.2015 р.) для затвердження результатiв 
приватного розмiщення акцiй Банку, звiту про 
результати приватного розмiщення акцiй Бан-
ку, внесення змiн до Статуту Банку у зв’язку зi 
здiйсненням капiталiзацiї Банку за спрощеною 
процедурою вiдповiдно до Закону України 
«Про заходи, спрямованi на сприяння 
капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв» вiд 
28.12.2014 р. №78-VIII Банком проведено поза-
чергові Загальних зборiв акцiонерiв Банку 
18.12.2015р.
Питання порядку денного Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку:
Питання 1. Затвердження результатiв приватного 
розмiщення акцiй Банку.
Рiшення за першим питанням порядку денного:
1. Затвердити результати приватного розмiщення 
додаткового випуску простих iменних акцiй Банку 
в кiлькостi 31 517 413 500 (тридцять один мiльярд 
п’ятсот сiмнадцять мiльйонiв чотириста тринад-
цять тисяч п’ятсот) штук. 
Приватне розмiщення додаткового випуску про-
стих iменних акцiй Банку проведено за 
номiнальною вартiстю 0,10 грн. кожна вiдповiдно 
до Рiшення Позачергових Загальних Зборiв 
акцiонерiв (Протокол №ЗБ-53 вiд 03.12.2015 р.) 
мiж:
- iснуючими акцiонерами - власниками простих 
iменних акцiй станом на дату проведення Зборiв 
- 03 грудня 2015 року, та 
-Європейським банком реконструкцiї та розвитку 
(мiжнародна фiнансова органiзацiя, створена у

вiдповiдностi до Угоди про заснування Європей-
ського банку реконструкцiї та розвитку, пiдписаної 
у м. Париж, Францiя, 29.05.1990 р.; Україна при-
єдналася до зазначеної Угоди на пiдставi Указу 
Президента України вiд 14.07.1992 р. №379/92 
«Про членство України в Європейському банку 
реконструкцiї та розвитку»). 
Акцiонери реалiзували своє переважне право на 
придбання акцiй Банку 04 грудня 2015 року з 9:00 
години по 17:00 годину. 
Протягом строку реалiзацiї переважного права 
акцiонери подали 11 заяв на придбання  
14 573 384 990 штук простих iменних акцiй i в по-
вному обсязi сплатили вартiсть заявлених акцiй 
на загальну суму 1 457 338 499,00 грн. 
Протягом першого етапу – 07.12.2015 р. з 9:00 го-
дини по 13:00 годину – Банк уклав 11 договорiв 
купiвлi-продажу акцiй, на пiдставi яких продано  
14 573 384 990 штук додатково випущених про-
стих iменних акцiй загальною номiнальною 
вартiстю 1 457 338 499,00 грн.
Протягом другого етапу – 07.12.2015 р. з 14:00 го-
дини по 17:00 годину – Банк уклав 2 договори 
купiвлi-продажу акцiй, на пiдставi яких продано  
16 944 028 510 додатково випущених простих 
iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю  
1 694 402 851,00 грн.
Вартiсть всiх акцiй Банку додаткового випуску ви-
ражається в гривнi, сплата здiйснена:
1. протягом реалiзацiї акцiонерiв свого переваж-
ного права 04 грудня 2015 року:
-за 310 027 простих iменних акцiй - 31 002,70 грн. ;
-за 14 573 074 963 простих iменних акцiй -  
63 117 487,90 доларiв США, що за курсом НБУ 
станом на 04.12.2015 р. (дату оплати) становить  
1 457 307 496,30 грн.; 
2. на першому етапi 07 грудня 2015 року з 09:00 
години до 13:00 годину: укладено 11 договорiв з 
першими власниками на загальну номiнальну 
вартiсть 1 457 338 499,00 грн.; 
3. на другому етапi 07 грудня 2015 року з  
14:00 години до 17:00 години: 
укладено з першими власниками 2 договори 
купiвлi-продажу 16 944 028 510 простих iменних 
акцiй на загальну номiнальну вартiсть  
1 694 402 851,00грн. 
Сплату проведено: 
07 грудня 2015 року в розмiрi 5 012 222,96 доларiв 
США – 118 532 176,00 грн. (за курсом НБУ станом 
на дату оплати – 07.12.2015 р.) за 1 185 321 760 
простих iменних акцiй;
08 грудня 2015 року в розмiрi 67 199 307,89 
доларiв США- 1 575 870 675,00 грн. (за курсом 
НБУ станом на дату оплати - 08.12.2015 р.) за 
15 758 706 750 простих iменних акцiй.
За пiдсумками двох етапiв було розмiщено про-
стих iменних акцiй загальною номiнальною 
вартiстю - 3 151 741 350,00 грн.(три мiльярди сто 
п’ятдесят один мiльйон сiмсот сорок одна тисяча 
триста п’ятдесят гривень 00 копiйок) - що стано-
вить 100 (сто) вiдсоткiв вiд запланованого обсягу 
розмiщення. 
Розмiщенi акцiї оплаченi в повному обсязi. Майно 
як плата за акцiї не вносилось.
2.За результатами приватного розмiщення акцiй 
Банку додаткового випуску сплаченi за акцiї кошти 
направити на формування статутного капiталу 
Банку в обсязi 3 151 741 350,00 грн. (три мiльярди 
сто п’ятдесят один мiльйон сiмсот сорок одна ти-
сяча триста п’ятдесят гривень 00 копiйок). 
Доручити Правлiнню Банку подати всi необхiднi 
документи для реєстрацiї приватного розмiщення 
простих iменних акцiй Банку додаткового випуску 
в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондо-
вого ринку України.
Результати голосування:
«ЗА» - 26 264 286 022 голосiв
«ПРОТИ» - 2 447 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 22 826 голосiв
Не голосувало 5 661 голосiв. 
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Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Питання 2. Затвердження звiту про результати при-
ватного розмiщення акцiй Банку.
Рiшення за другим питанням:
Звiт про результати приватного розмiщення акцiй 
Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен 
Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909
Результати голосування:
«ЗА» - 26 217 746 650 голосiв
«ПРОТИ» - 1 807 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 22 626 голосiв
Не голосувало 46 545 873 голосiв
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Згiдно результатiв голосування по другому питанню, 
рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 
Питання 3. Внесення змiн до Статуту Банку.
Рiшення за третiм питанням порядку денного.
1.Затвердити Змiни до Статуту Банку (Додаток №3):
1.1.Викласти пункти 4.1, 4.2 Статуту Банку в наступнiй 
редакцiї:
«4.1. Статутний капiтал Банку становить  
6 154 516 258, 00 гривень (шiсть мiльярдiв сто 
п’ятдесят чотири мiльйони п’ятсот шiстнадцять тисяч 
двiстi п’ятдесят вiсiм гривень нуль копiйок).
4.2. Статутний капiтал Банку подiлений на  
61 495 162 580 (шiстдесят один мiльярд чотириста 
дев’яносто п’ять мiльйонiв сто шiстдесят двi тисячi 
п’ятсот вiсiмдесят) простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 10 (десять) копiйок кожна та 50 000 000 
(п’ятдесят мiльйонiв) привiлейованих акцiй 
номiнальною вартiстю 10 (десять) копiйок кожна».
2. Доручити Головi Правлiння Банку спiльно з Пер-
шим заступником Голови Правлiння Банку пiдписати 
Змiни до Статуту Банку
Результати голосування:
«ЗА» - 26 264 288 794 голоси
«ПРОТИ» - 1 321 голосiв
«УТРИМАЛИСЬ» - 22 481 голосiв
Не голосувало 4360 голосiв. 
Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. 
Згiдно результатiв голосування по третьому питанню, 
рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.

6. інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за прости-
ми 

акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 899332472.40 700000.00

Нарахувані дивіден-
ди на одну акцію, 
грн.

0 0 0.03 0.014

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 282122.86 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

12.05.2014 30.01.2014

Дата виплати 
дивідендів

31.05.2014 28.05.2014

Опис  Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол № Зб-51 вiд 25.04.2014 р.), АТ "Райф-
файзен Банк Аваль": - здiйснює нарахування та 
виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями 
Банку за пiдсумками роботи Банку за 2013 р. у 
розмiрi 30% вiд номiнальної вартостi акцiй; - 
здiйснює нарахування та виплату дивiдендiв за 
привiлейованими iменними акцiями Банку за 
пiдсумками роботи Банку за 2013 р. у розмiрi 14% 
вiд номiнальної вартостi акцiї. Сума нарахованих 
дивiдендiв за простими iменними акцiями Банку за 
2013 р. становить 899332472,40 грн. Сума 
нарахованих дивiдендiв за привiлейованими 
акцiями Банку за 2013 р. становить 700000,00 грн. 
Згiдно Рiшення Спостережної ради Банку 
(Протокол № СР-5 вiд 05.05.2014 р.) дивiденди за 
2013 р. власникам простих iменних акцiй Банку 
нараховуються згiдно перелiку акцiонерiв, 
складеного станом на 12 травня 2014 року, та 
виплачуються не пiзнiше 25 жовтня 2014 року. 
Згiдно Рiшення Спостережної ради Банку 
(Протокол № СР-5/1 вiд 05.05.2014 р.), дивiденди 
за 2013 р. власникам привiлейованих акцiй Банку 
нараховуються згiдно перелiку акцiонерiв, 
складеного станом на 30 сiчня 2014 року, та 
виплачуються не пiзнiше нiж 25 червня 2014 року. 
Виплата дивiдендiв за простими iменними та 
привiлейованими акцiями Банку за пiдсумками 
роботи у 2013 роцi здiйснюється у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну 
систему України. 
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015 р.), у зв’язку з 
вiдсутнiстю прибутку Банку за результатами 2014 
року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв, 
нарахування та виплата дивiдендiв за акцiями 
Банку за результатами 2014 року не здiйснюється. 
Рiшення щодо виплати / невиплати дивiдендiв за 
результатами роботи Банку у 2015 роцi буде 
прийняте Загальними зборами акцiонерiв Банку  
27 квiтня 2016 року.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 53573225 47351693
Грошові кошти та їх еквіваленти 12580391 6678928
Кошти в інших банках 6386059 0
Кредити та заборгованість клієнтів 26372838 30869587
Усього зобов'язань 48253336 43497001
Кошти банків 5634999 8478126
Кошти клієнтів 39879899 29678995
Усього власного капіталу та частка меншості 5319889 3854692
Статутний капітал 6154516 3002775
Чистий прибуток/(збиток) -1833266 -4245822
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0.0552 -0.1397

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

-0.0552 -0.1397

Голова Правління  В.м. Лавренчук

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Укратоменергобуд", 
32347574, Київська, 
Солом'янський, 03035, м. Київ, 
Митрополита Василя Липкiвського, 
45 (044)2460989,

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

28.04.2016

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

uaeb.kiev.ua

Річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦіОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАТОмЕНЕРГОБУД» за 2015 рік 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"мТС УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 14333937
3. Місцезнаходження 01601, мiсто Київ, Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 044 389 58 00 044 389 58 06
5. Електронна поштова адреса kkapitanchuk@vodafone.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.mts.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства 

«МТС УКРАЇНА» (Протокол № 35 вiд 25.04.2016 р.) прийнято наступне 
рiшення:

припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Пузанкової Тетяни 
Леонiдiвни. Пузанкова Т.Л. перебувала на посадi з 30.06.2014 р. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 
iнформацiї про паспортнi данi Пузанкова Т.Л. не надала.

Рiчними Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «МТС 
УКРАЇНА» (Протокол № 35 вiд 25.04.2016 р.) прийнято наступне рiшення:

припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мамонова Максима 
Олександровича. Мамонов М.О. перебував на посадi з 30.06.2014 р. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 
iнформацiї про паспортнi данi Мамонова М.О. не надав.

Рiчними Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства 
«МТС УКРАЇНА» (Протокол № 35 вiд 25.04.2016 р.) прийнято наступне 
рiшення:

припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Барикiної Iрини 
Володимирiвни. Барикiна I.В. перебувала на посадi з 30.06.2014 р. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 
iнформацiї про паспортнi данi Барикiної I.В. не надала.

Рiчними Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства 
«МТС УКРАЇНА» (Протокол № 35 вiд 25.04.2016 р.) прийнято наступне 
рiшення:

Обрати членом Ревiзiйної комiсiї Горлову Марину Вiталiївну строком на 3 
(три) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. В перiод 2010 
– 2011 рр. працювала начальником управлiння операцiйної дiяльностi Де-
партаменту внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК «Система». В перiод 

2011 – 2012 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi 
Комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК «Система». В перiод 
2012 – 2013 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi 
Департаменту контролю та супроводу проектiв ВАТ АФК «Система». В перiод 
2013 – 2014 рр. працювала Директором з ревiзiйних перевiрок Департамен-
ту внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК «Система». З 2014 року – 
Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього 
контролю та аудиту ПАТ «МТС». Непогашених судимостей за посадовi зло-
чини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Згоди на розкрит-
тя iнформацiї про паспортнi данi не надала.

Рiчними Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства 
«МТС УКРАЇНА» (Протокол № 35 вiд 25.04.2016 р.) прийнято наступне 
рiшення:

Обрати членом Ревiзiйної комiсiї Мамонова Максима Олександровича 
строком на 3 (три) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє.

В перiод 2008 – 2010 рр. працював начальником Управлiння контролю до-
тримання процедур i закупiвель Департаменту внутрiшнього контролю ВАТ 
АФК «Система». В перiод 2010 – 2011 рр. працював Директором Департамен-
ту внутрiшнього контролю ВАТ АФК «Система». В перiод 2011 – 2012 рр. пра-
цював Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу внутрiшнього 
контролю та аудиту ВАТ АФК «Система». В перiод 2012 – 2013 рр. працював 
Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та 
супроводу проектiв ВАТ АФК «Система». З 2013 року – Директор з внутрiшнього 
контролю та аудиту ПАТ «МТС». . Непогашених судимостей за посадовi зло-
чини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає.

Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надав.
Рiчними Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «МТС 

УКРАЇНА» (Протокол № 35 вiд 25.04.2016 р.) прийнято наступне рiшення:
Обрати членом Ревiзiйної комiсiї Прачову Євгенiю Олегiвну строком на 3 

(три) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. В перiод 2011 
– 2012 рр. працювала заступником Головного бухгалтера ТОВ «Проетимарк». 
В перiод 2011 – 2013 рр. працювала заступником Директора – Головним бух-
галтером ФГБУ «Правовий центр агропромислового комплексу». В перiод 
2013 – 2014 рр. працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ 
«Регiон». В перiод 2014 – 2014 рр. працювала Головним фахiвцем з фiнансових 
аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК «Система». 
З 2014 року – Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку 
внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ «МТС». Непогашених судимостей за 
посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Згоди 
на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала.

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

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

2. Найменування посади Устинова Ольга Володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2016
(дата)

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

нерухомістю)
емітента

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

«Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури»
2. Код за ЄДРПОУ: 14308428
3. Місцезнаходження: м. Львів, вул. Заводська 31, 79019
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 258-92-40, (032) 252-05-22
5. Електронна поштова адреса: office@rema.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.rema.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв товариства, якi вiдбулися 25 квiтня 
2016 року (Протокол № 18) припинено повноваження : Старiчека Володимира 
Григоровича - Голови Наглядової ради ПАТ «Львiвський завод радiоелектронної 
медичної апаратури». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Посадова особа призначена на посаду Голови Наглядової ради з 
21.03.2014 р.; ПАТ «Iскра» - Члена Наглядової ради, код за ЄДРПОУ:00214244 
(79066, м. Львiв, вул. Вулецька,14). Юридична особа перебувала на посадi 
Члена Наглядової ради з 20.03.2014 р.; Костiва Мирона Андрiйовича - Члена 
Наглядової ради ПАТ «Львiвський завод радiоелектронної медичної апарату-
ри». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Поса-
дова особа призначена на посаду Члена Наглядової ради з 20.03.2014 р.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв товариства, якi вiдбулися 
25.04.2016р. (Протокол №18) обрано з 25.04.2016 р. Старiчека Володими-
ра Григоровича - Головою Наглядової ради ПАТ «Львiвський завод 
радiоелектронної медичної апаратури». Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Особа призначена строком до наступного 
переобрання. Протягом останнiх п»яти рокiв на пiдприємствi є Головою На-
глядової ради ПАТ «Львiвський завод радiоелектронної медичної апарату-
ри». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Розмiр частки в статутному капiталi 0, 000005 . Костiва Мирона Андрiйовича 
- Членом Наглядової ради ПАТ «Львiвський завод радiоелектронної медич-
ної апаратури». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа призначена строком до наступного переобрання. Протягом 
останнiх п»яти рокiв працює генеральним директором ПАТ «Iскра». Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр частки в 
статутному капiталi 0, 000005. Манiвську Лiлю Романiвну (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), що є представником акціонера ПАТ 
«Iскра» - Членом Наглядової ради ПАТ «Львiвський завод радiоелектронної 
медичної апаратури», код за ЄДРПОУ:00214244 (79066, м. Львiв, вул. 
Вулецька,14).Особа призначена строком до наступного переобрання. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр част-
ки в статутному капiталi ПАТ «Iскра» 88,551461.

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 ПАТ «Львівський завод РЕМА» ______ Я.В. Кізима

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВіВСЬКИЙ ЗАВОД РАДіОЕЛЕКТРОННОЇ мЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ»
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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

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КРЕмЕН-
ЧУЦЬКИЙ ЗАВОД мЕТАЛЕ-
ВИх ВИРОБіВ", 
01181618
39621, Полтавська обл., місто Кременчук, 
вулиця Соломії Крушельницької (вулиця 
Крупської), будинок 2
(05366) 6-10-87

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

Розміщення повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії відбудеться у відповідності до 
законодавства "29" квітня 2016 року.

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

http://krzmi.kvsz.com/

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Січень-Аудит»
32996030 

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

27.03.2015р. скликалися річні загальні збори 
акціонерів за результатами фінансово-
господарської діяльності ПАТ "КрЗМВ" за 
2014 рік. 
Вид загальних зборів акціонерів: чергові.
Кворум зборів (%): 95,11
Перелік питань, що виносилися на голосуван-
ня (порядок денний):
1. Обрання лічильної комiсiї річних загальних 
зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення 
річних загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту директора за результатами 
фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2014р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. Затвердження 
річного звіту Товариства (затвердження річної 
фінансової звiтностi) за 2014р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результа-
тами фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2014р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревiзiйної комiсiї 
за підсумками фiнансово - господарської 
дiяльностi Товариства за 2014р. та прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку 
Товариства за 2014р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про затвердження Положення про 
Наглядову раду Товариства. 
Усі питання порядку денного розглянуті та по 
ним прийняті рішення.
25.03.2016р. скликалися річні загальні збори 
акціонерів за результатами фінансово-
господарської діяльності ПАТ "КрЗМВ" за 
2015 рік. 
Вид загальних зборів акціонерів: чергові.
Кворум зборів (%): 94,81
Перелік питань, що виносилися на голосуван-
ня (порядок денний):
1. Обрання лічильної комiсiї річних загальних 
зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення 
річних загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту директора за результатами 
фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2015р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. Затвердження 
річного звіту Товариства (затвердження річної 
фінансової звiтностi) за 2015р. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради за результа-
тами фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2015р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревiзiйної комiсiї 
за підсумками фiнансово - господарської 
дiяльностi Товариства за 2015р. та прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку 
Товариства за 2015р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), які 
будуть укладатися з членами Наглядової 
ради, визначення уповноваженої особи на їх 
підписання.
Усі питання порядку денного розглянуті та по 
ним прийняті рішення. 

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахування дивіден-
дів на одну акцію, грн.

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Питання стосовно нарахування та виплати диві-

дендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності ПАТ "КрЗМВ" за 2014 рік на річних за-
гальних зборах акціонерів, які відбулися 27.03.2015 
року та за 2015 рік на річних загальних зборах акці-
онерів, які відбулися 25.03.2016 року, не розгляда-
лися, в зв'язку з їх відсутністю в порядку денному.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
 Усього активів 7924 8277
 Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

4502 4801

 Довгострокові фінансові інвестиції - -
 Запаси 2660 1900
 Сумарна дебіторська заборгованість 341 805
 Грошові кошти та їх еквіваленти 415 748
 Власний капітал 6565 6230
 Статутний капітал 1067 1067
 Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

4120 3785

 Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення 

10 -

 Поточні зобов'язання і забезпечення 1349 2047
 Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцию (грн.)

0,01569 0,02478

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

0,01569 0,02478

 Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

21344400 21344400

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Директор ПАТ «КрЗМВ» (підпис) О.І. Нікіфоров М.П. 26.04.2016
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Річна інформація ВАТ «КіРОВОГРАДГАЗ» за 2015 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Вiдкрите акцiонерне товариство 
по газопостачанню та газифiкацiї 
«Кiровоградгаз», 03365222
Кіровоградська обл., 
Кiровоградський р-н, 25006, 
м. Кiровоград, вул.Володарського, 
буд.67 (0522) 22-75-07

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

28.04.2016

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

www.kirgas.com

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

ТОВ «Глосса-Аудит»
34013943

5. Інформація про загальні збори Загальні збори акціонерів не 
скликалися та не проводилися.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за звітний період не нарахову-
валися та не виплачувалися.

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

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 658448 366475
Основні засоби (за залишковою вартістю) 183793 192071
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 12837 15763
Сумарна дебіторська заборгованість 353653 86118
Грошові кошти та їх еквіваленти 44197 61891
Власний капітал 142833 152113
Статутний капітал 26300 26300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -32865 -28120
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 515616 214362
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.) 105200000 105200000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

РіЧНА іНФОРмАЦія
емітента цінних паперів

і. Основні відомості про емітента
1. ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИ-

ЧАНСЬКВУГіЛЛя», 32359108, вул. Малиновського, 1, 
м. Лисичанськ, Луганська область, 93100, Україна, 0645172406 
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: http://lisugol.com/KorpUpr.aspx
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-

ра  – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Аудиторська компанія – товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «УПК-АУДИТ ЛТД», 30674018

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про прове-
дення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у 
разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропо-
зиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових 
зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори 
не відбулися, вказуються причини: загальні збори у звітному році не скли-
кались та не проводились у зв'язку із тим що в товаристві існує один акці-
онер - Держава Україна, який володіє 100% акцій емітента.

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

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

- - - -

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

- - - -

Сума виплачених 
дивідендів, грн

- - - -

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

- - - -

Дата виплати 
дивідендів

- - - -

Опис Дивіденди у звітному та попередньому періодах 
не нараховувались та не сплачувались, рішень 
про виплату дивідендів не приймалось.

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1210766 1407241
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1028039 1133736
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 149290 232177
Сумарна дебіторська заборгованість 4363 6827
Грошові кошти та їх еквіваленти 832 178
Власний капітал -2841086 -1211521
Статутний капітал 385068 385068
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3396475 -1767075
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1729968 1340327
Поточні зобов'язання і забезпечення 191387 176077
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-1,06 -0,31

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

-1,06 -0,31

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1540272000 1540272000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0,25 0,25

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

100 100

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

0 0

РіЧНА іНФОРмАЦія 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ ЗАПОРіЗЬКЕ 
ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗмУ 
ТА ЕКСКУРСіям "ЗАПОРіЖ-
ТУРИСТ", 02647444, 69017, Запорiзька 
область, Орджонiкiдзевський район, 
м. Запорiжжя, о. хортиця, ДСП, 
тел. (061) 286-53-62

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

27.04.2016

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

http://www.zpturist.zp.ua/?id=23
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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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА», 14219127 Чернігівська, Деснянський, 14000, м. 
Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 33 (462) 674177.

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://hotelukr.athost.info/

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

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

Річні загальні збори акціонерів емітента відбулись 14.04.2015, кворум 
зборів 95,9696%.

Річні загальні збори акціонерів було скликано відповідно до рішення На-
глядової ради від 06.03.2015 №2.

Порядок денний чергових загальних зборів (всі питання запропонувала 
голова Наглядової ради Юрченко Ганна Станіславівна, пропозиції до пере-
ліку питань порядку денного загальних зборів (додаткові питання) акціоне-
рами не вносились):

Перелiк питань, що розглядалися на рiчних загальних зборах 
(порядок денний):

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. Ухвалили: Об-
рати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну 
комiсiю у складi 3 осiб: Iмшенецька Тетяна Леонiдiвна – голова, Окiпна 
Олена Iгорiвна – член лiчильної комiсiї, Лазоренко Свiтлана Федорiвна – 
член лiчильної комiсiї.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження 
регламенту загальних зборiв. Ухвалили: 2.1. Обрати Лозицьку Тетяну 
Анатолiївну головуючою на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 
Обрати Скорину Сергiя Петровича секретарем зборiв. 2.2. Регламент робо-
ти зборiв: доповiдачу - до 10 хвилин; питання, обговорення - до 5 хвилин; 
провести збори без перерви.

3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 
2014 рiк. Ухвалили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2014 
рiк. Ухвалили: Затвердити звiт директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi.

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 
2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Ухвалили: 5.1. 
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 5.2. Затвердити висновок Ревiзiйної 
комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi това-
риства за 2014 рiк.

6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства 
за 2014 рiк. Ухвалили: Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) 
Товариства за 2014 рiк.

7. Покриття збиткiв за результатами дiяльностi у 2014 роцi. Ухвалили: 
Збитки за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi у розмiрi 361 тис.
грн. не покривати.

8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. Ухвалили: Припи-

нити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Юрченко Ганни 
Станiславiвни - голова Наглядової ради, Лозицької Тетяни Анатолiївни - 
член Наглядової ради, Скорини Сергiя Петровича - член Наглядової ради.

9. Обрання членiв Наглядової ради. Ухвалили: Обрати членами Нагля-
дової ради: Юрченко Ганну Станiславiвну, Лозицьку Тетяну Анатолiївну, 
Скорину Сергiя Петровича.

10. Обрання Голови Наглядової ради. Ухвалили: Обрати головою На-
глядової ради Юрченко Ганну Станiславiвну.

11. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. Ухвалили: 11.1.Затвердити 
умови безоплатних трудових договорiв з головою та членами Наглядової 
ради. 11.2.Уповноважити директора Товариства Петриченко Тетяну Мико-
лаївну пiдписати безоплатнi трудовi договори з головою та членами На-
глядової ради Товариства.

12. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства. Ухвали-
ли: 12.1.Схвалити правочини, якi вчиненi та/або якi можуть вчинятися Това-
риством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, 
а саме: купiвля-продаж основних засобiв, залучення коштiв, отримання 
кредитiв, позик, надання гарантiй в установах банку та/або вiд iнших третiх 
осiб, здiйснення передачi в заставу активiв, нерухомого майна Товариства 
граничною сукупною вартiстю кожного правочина не бiльше 15 млн. грн. 
12.2. Залучення коштiв вчиняти шляхом укладання Товариством з устано-
вами банкiв генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, договорiв 
овердрафту, договорiв гарантiй, iнших договорiв, а також договорiв застав, 
iпотек, в тому числi в забезпечення зобов’язань третiх осiб.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства в 2015 роцi не про-
водилися.

6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів у звітно-
му 2015 році та періоді, що передував звітному, не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника
Період

Звітний 
2015 р.

Попередній 
2014 р.

Усього активів 9723 8959
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1819 1683
Довгострокові фінансові інвестиції 7152 4068
Запаси 43 679
Сумарна дебіторська заборгованість 30 268
Грошові кошти та їх еквіваленти 227 84
Власний капітал 2860 2835
Статутний капітал 101 101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2453 2709
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - 5543
Поточні зобов'язання і забезпечення 6863 581
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -8,4093 -0,8942
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-8,4093 -0,8942

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 403720 403720
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕНТРАВіС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", 
30926946, Дніпропетровська обл., 53201, міс-
то Нікополь, проспект Трубників, буд. 56, 
тел. (0566) 69-10-45, факс 69-11-01

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

27.04.2016р.

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

http://www.centravis.com/ru/news-center/
informatsiya-emitenta/ 

ОГОЛОШЕННя 
ВіДКРИТЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТО-

мИРхЛіБ» (м. Житомир, вул. Л.Українки, 33, код ЄДРПОУ 00378595) 
повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
№ 174/06/1/98 від 30.09.1998 року, видане Житомирським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Ліквідатор ВАТ «Житомирхліб»

Повідомлення
Про намір придбати акції

САРСЕмБАЄВА ГУЛЬміРА, відповідно до статті 64 Закону 
України «Про акціонерні товариства» повідомляє про намір придбати зна-
чний пакет акцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (01032, м.Київ, бул. Тараса Шев-
ченка, буд 35, ідентифікаційний код 33305163), а саме прості іменні акції у 
кількості 63335000 шт. (шістдесят три мільйони триста тридцять п’ять ти-
сяч штук), що складає 50% від зареєстрованого статутного капіталу.
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КОмПАНія КАТРАН», 
05441005м. Київ , 03061, Київ, вул. Новопольо-
ва, буд.2 (44) 408-82-27,

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

27.04.2016

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

www.katran.info

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фірма "Капітал Плюс"

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

Загальні збори акціонерів відбулися 24.04.2015р. 
Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення 
Загальних зборів акцiонерiв: обрання Голови та 
Секретаря зборів, обрання членів Лічильної 
комiсiї та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. 
2.Звiт Виконавчого органу Товариства за 2014 рік. 
Прийняття рушення за наслідками розгляду звіту 
Виконавчого органу Товариства за 2014 рік.
3.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. 
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 
рік. Затвердження висновків Ревiзiйної комiсiї.
5.Про затвердження річного звіту Товариства за 
2014 рік. 
6.Про затвердження порядку розподілу прибутку / 
покриття збитків за 2014 рік. 
7.Вiдкликання членів Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Обрання членів Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
8.Про основні напрями дiяльностi Товариства.
9.Про укладання Товариством договорів оренди 
нерухомого майна та договорів надання допоміж-
них транспортних послуг. 

10.Про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дати прийняття рішення, та надання 
повноважень на їх вчинення.
По кожному питанню порядку денного прийнятi 
вiдповiднi рішення за результатами голосування 
бюлетенями. За результатами розгляду питання 
сьомого Порядку денного прийнято наступне рі-
шення: Відкликати членів Ревiзiйної комiсiї: 
Бенiцьку Валентину Iванiвну, Журавльову Ольгу 
Вячеславiвну, Сиротiна Дмитра Вікторовича. Об-
рати членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Компанія 
Катран» строком на 3 роки акцiонерiв: Бенiцьку 
Валентину Iванiвну; Сиротiна Дмитра Вікторови-
ча; Гальчука Олександра Євгеновича.

6. Інформація про дивіденди.
За звітний період емітентом рішення щодо нарахування та виплати 
дивідендів не приймалось.

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 6764 6731
Основні засоби (за залишковою вартістю) 950 1008
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 1
Сумарна дебіторська заборгованість 166 87
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 25
Власний капітал -19206 -11386
Статутний капітал 1013 1013
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -20219 -12399
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 19602 14312
Поточні зобов'язання і забезпечення 6368 3805
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-26.80348 -21.54851

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

-26.80348 -21.54851

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 289440 289440
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

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

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

ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА 
хОЛДИНГОВА КОмПАНIя 
"АРТЕм", 14307699м. Київ , 
Шевченкiвський, 04050, м. Київ, 
вул.  Мельникова, буд. 2/10  
(044) 483-21-24 ,

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

29.04.2016

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

www.artem.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
компанiя «П.С.П. Аудит», 36412992 
Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
компанiя «П.С.П. Аудит», 36412992

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника  Період
Звітний Попередній

Усього активів 1471441 1155465
Основні засоби (за залишковою вартістю) 282900 299154
Довгострокові фінансові інвестиції 28345 28345
Запаси 778656 579842
Сумарна дебіторська заборгованість 223960 142902
Грошові кошти та їх еквіваленти 118191 77680
Власний капітал 439832 438593
Статутний капітал 62563 62563
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 375485 374219
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 20646 3513
Поточні зобов'язання і забезпечення 1010963 713359
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Президент Компанії – Голова правління
ДАхК «Артем»  Коробов В.К.
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ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЬВіВСЬКИЙ ЗАВОД 

РАДіОЕЛЕКТРОННОЇ мЕДИЧНОЇ 
АПАРАТУРИ»

РіЧНА іНФОРмАЦія емітента цінних паперів
і. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ЛЬВIВСЬКИЙ ЗАВОД 
"РАДIОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ 
АПАРАТУРИ" 14308428, 79019, 
м.Львiв, вул.Заводська, 31, 
(032) 258-92-40

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

28.04.16р.

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

rema.bfg.lviv.ua

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

ГТзОВ «Укрзахідаудит» 20833340 
аудитор Литвиненко Наталія Олексан-
дрівна

5. Інформація про загальні 
збори.

Черговi загальні збори були проведені 
07.04.2015 р. Кворум 88,560000. 
Порядок денний: 1.Обрання лічильної 
комісії, затвердження її складу та 
терміну повноважень. 2. Звіт Правління 
ПАТ "ЛЗ РЕМА" про результати 
діяльності товариства за 2014 р. 3.Звіт 
про діяльність Наглядової Ради Товари-
ства в період між зборами акціонерів. 
4.Звіт Ревізійної комісії за підсумками 
перевірки діяльності Товариства у 
2014  р. 5.Затвердження Звіту 
зовнішнього аудитора про перевірку 
річної фінансової звітності Товариства 
за 2014 р. 6.Затвердження річного звіту 
Товариства та розподіл прибутку 
(збитків) за результатами роботи у 
2014  р. З усіх питань, що розглядалися 
на зборах, були прийняті рішення.

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 підпри-

ємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 14044 11581
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2470 2795
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2753 3504
Сумарна дебіторська заборгованість 8814 3784
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 48
Власний капітал - -
Статутний капітал 4300 4300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (-15828) (-15145)
Довгострокові зобов»зання і забезпечення 3199 3199
Поточні зобов»язання і забезпечення 25949 22754
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(-819) (-1008)

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

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 17198580 17198580
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

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

Генеральний директор  Кiзима я. В. 

РіЧНА іНФОРмАЦія за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗI РIТЕЙЛ», Україна 
Київська обл. Києво-Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вул. Промис-
лова, буд. 5, 33870692, (044) 496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.fozzy.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.і.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РIАЛ АУДИТ», 
38013592

5. інформація про загальні збори 
12.02.2015 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Про затвердження звіту Генерального директо-

ра Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства в 2014 році.2.Про затвердження річної фінансової звітності Това-
риства за 2014 рік.3.Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства 
за 2014 рік.4.Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.Пропозиції до 
порядку денного не надходили.Вирішили:1. Затвердити звіт Генерального 
директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства в 2014 році.2.Затвердити річну фінансову звітність Товари-
ства 2014 рік, відповідно до якої чистий прибуток Товариства за 2014 рік 
склав - 1 312 389 704 (один мільярд триста дванадцять мільйонів триста 
вісімдесят дев'ять тисяч сімсот чотири) гривень 58 копійок.3. Затвердити 
звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.4. Частину чистого прибутку 
Товариства за 2014 рік у розмірі 900000000 (дев'ятсот мільйонів) гривень 
00 копійок направити на виплату дивідендів за привілейованими іменни-
ми акціями.Нарахувати та виплатити акціонерам - власникам привілейо-
ваних іменних акцій Товариства дивіденди за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2014 році у розмірі 45000 (сорок п'ять тисяч) 
гривень 00 копійок з розрахунком на одну привілейовану іменну акцію. 
Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення перелі-
ку осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими 
іменними акціями, визначити порядок та строк їх виплати. Виплату диві-
дендів за привілейованими іменними акціями здійснити коштами, шляхом 
перерахування на вказані акціонерами поточні рахунки в банках.Іншу час-
тину чистого прибутку Товариства за 2014 рік у розмірі 412389704 (чотири-
ста дванадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот чотири) 
гривень 58 копійок не розподіляти.

іі. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1636003 1578565
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2121 3433
Довгострокові фінансові інвестиції 1542031 1539564
Запаси 1044 499
Сумарна дебіторська заборгованість 89834 34223
Грошові кошти та їх еквіваленти 209 364
Власний капітал 1236582 1412537
Статутний капітал 2000 2000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1234282 1410237

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

67140 158529

Поточні зобов'язання і забезпечення 332281 7499
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

0 0

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
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 (для опублікування в 
офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕ-
НОЮ ВIДПО ВIДАЛЬ НIС-
ТЮ "ВЕОН ПЛЮС", 34619544, 
04070, м. Київ, вул. Братська, 17-19, 
044 393-13-73

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

27.04.2016

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

http://34619544.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 
КОМПАНIЯ" Ю ЕЙЧ УАЙ ПРОСТIР 
ЛТД", 32593975 

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)

Емітент не є акціонерним 
товариством

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

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 523508 558727
Основні засоби (за залишковою вартістю) 479687 506981
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1851 1255
Сумарна дебіторська заборгованість 3625 5053
Грошові кошти та їх еквіваленти 11301 7717
Власний капітал 30910 97736
Статутний капітал 24030 24030
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -184957 -118131
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 488981 456782
Поточні зобов'язання і забезпечення 3617 4209
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Генеральний директор 
ТОВ «ВЕОН ПЛЮС»  Рачинська Світлана Борисівна

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВА КОмПАНія «СТРАхОВИЙ 

КАПіТАЛ УКРАЇНИ»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство "Стра-
хова компанiя "Страховий капiтал Украї-
ни", 33152597, м. Київ , Голосiївський, 
03039, м. Київ, Голосiївська, буд. 7, 
корп. 3 (044) 525 49 48

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://icu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_
id=33

З повагою,
Голова Правління
ПрАТ «СК «Страховий капітал України» __________ А.В. Супрун

МП

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 "хЕРСОН-
СЬКИЙ СУДНОБУДіВНИЙ 
ЗАВОД" , 14308500, Карантинний 
острів, буд. 1, м. Херсон, Комсомоль-
ський, Херсонська область, 07300, Укра-
їна, (0552) 41-41-86

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

27.04.2016

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

14308500.smida.gov.ua

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

ТОВ АФ «Профі-Аудит», 30768778

5. Інформація 
про загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
23.04.2015 року. Кворум зборів: 79,888358% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах: 
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Прийняття рішення з питань порядку проведення 
Зборів.
3.Звіт Дирекції за 2014 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки 
діяльності протягом звітного періоду.
4.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом 
звітного періоду.
5.Розгляд висновку незалежного аудитора щодо 
фінансової звітності за 2014 рік. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2014 рік.
Вирішили: Затвердити висновок аудитора щодо 
фінансової звітності за 2014 рік та затвердити річний звіт 
Товариства за 2014 рік.
6.Визначення порядку покриття збитків Товариства.
7.Прийняття рішення про вчинення Товариством значних 
правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та 
надання повноважень по прийняттю рішень про 
вчинення Товариством значних правочинів.

6. Інформація про дивіденди. У звітному році Товариство не виплачува-
ло дивіденди.

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

звітний попередній
Усього активів 1377549 1 458 236
Основні засоби (за залишковою вартістю) 218 008 223 287
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 27095 43236
Сумарна дебіторська заборгованість 1113145 1131960
Грошові кошти та їх еквіваленти 13262 22999
Власний капітал -1352127 -611841
Статутний капітал 125200 125200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1592085 -853293
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1222021 823146
Поточні зобов'язання і забезпечення 1507655 1246931
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

237

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 
ТОВАРИСТВО "УКРАЇН-
СЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ 
IНСТИТУТ", 00147134, Кудряв-
ський узвіз, 7, м. Київ, Шевченківський, 
04053, Україна, 044-239-17-06

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

www.ukrngi.com

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю 
«АБК-Аудит», 24744403

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 16.10.2015 року. Кворум 
зборів: 99,9924% до загальної кількості голосів. Головуючий на загальних 
зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович ознайомив при-
сутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведе-
но до кожного акціонера ПАТ "УКРНГІ" в порядку, передбаченому законо-
давством України та Статутом ПАТ "УКРНГІ", з урахуванням внесених до 
порядку денного додаткових питань:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акці-
онерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2014 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-
вариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів На-
глядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє 
схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом таких значних правочинів перевищує 25 відсотків вартос-
ті активів Товариства.
14. Надання повноважень на вчинення значних правочинів, рішення про

вчинення яких розглядатиметься загальними зборами акціонерів, в тому 
числі підписання та виконання інших пов`язаних з його вчиненням та ви-
конанням дій та документів.
15. Про внесення змін до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "УКР-
НГІ" від 05.10.2012 р. з питання порядку денного "Визначення порядку роз-
поділу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками ро-
боти в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір 
за простими акціями Товариства". Визначення частини прибутку 2011 року, 
що направляється на збільшення статутного капіталу.
16. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ "УКРНГІ" 
шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування 
до статутного капіталу прибутку (його частини). 
17. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
18. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної 
вартості.
19. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Стату-
ту в новій редакції.
20. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламенту-
ють діяльність органів управління та контролю, а також діяльність відо-
кремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств та пред-
ставництв) Товариства, шляхом викладення Положень в новій редакції.
21. Про внесення змін до пункту 8 рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ "УКРНГІ" від 05 жовтня 2012 року (з питання порядку денного "Визна-
чення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства 
за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату диві-
дендів та їх розмір за простими акціями Товариства").
22. Про розподіл прибутку, отриманого ПАТ "УКРНГІ" за результатами ді-
яльності у 2011 році.
По кожному питанню порядку денного проголосували "За" понад 99% го-
лосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Таким 
чином рішення прийняті.
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 114439 116758
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14760 14806
Довгострокові фінансові інвестиції 0 2148
Запаси 14 14126
Сумарна дебіторська заборгованість 79432 64392
Грошові кошти та їх еквіваленти 18285 19757
Власний капітал 43732 39040
Статутний капітал 16618 1846
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15280 27421
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4743 2984
Поточні зобов'язання і забезпечення 65964 74734
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.) 184649860 184649860
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "метЛайф", 
32109907, м. Київ , Шевченкiвський, 
01032, м. Київ, Комiнтерну, 14 
044-494-13-43 ,

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

27.04.2016

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

www.metlife.ua stockmarket.gov.ua

РіЧНА іНФОРмАЦія 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАхОВА КОмПАНія «іНТЕР-ПОЛіС», 
код ЄДРПОУ 19350062, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69, 
(044) 287– 43-05
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/

Голова Правління
(Генеральний директор)  С.м. Совінський
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Річна інформація емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК «КЛIРИНГОВИЙ ДIм»

за 2015 рік
і. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Банк "Клiринговий Дiм", 
код ЄДРПОУ 21665382,
04070, м.Київ, Борисоглiбська, будинок 5 А, 
тел. 044 593 10 30

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

28.04.2016 р.

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

www.clhs.kiev.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аналітик-Партнери», 
код ЄДРПОУ 30555084

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

23 квітня 2015 року відбулися чергові 
Загальні збори. Збори були скликані 
Наглядовою радою. Кворум зборів 69,22%
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань прове-
дення чергових Загальних зборiв акцiонерiв 
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї 
Загальних зборiв АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi 
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" за 2013 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння. 
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про 
результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi АБ "КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ" за 2013 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та затвердження 
висновку Ревiзiйної комiсiї. 
5. Звiт Наглядової Ради про результати 
дiяльностi АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" за 2013 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду зiту Наглядової ради.
6. Затвердження звiту та висновку 
зовнiшього аудитора та заходiв за результа-
тами розгляду висновкiв аудиторської 
фiрми.
7. Затвердження рiчного звiту АБ 
"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" за 2013 рiк та розподiл 
прибутку/збиткiв за 2013 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".
За результатами розгляду питань порядку 
денного Загальними зборами затверджено 
звiт Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради, 
Правлiння та рiчнi результати дiяльностi 
банку (у виглядi аудиторського звiту). 
Затверджено рiчний звiт АБ "КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ" за 2013 рiк та порядок розподiлу 
прибутку за результатами дiяльностi за 2013 
рiк, а саме прибуток у розмiрi 31 874 802,23 
грн. вирiшено направити до резервного 
фонду Банку. 
27 листопада 2015 року відбулися позачер-
гові Загальні збори. Збори були скликані 
Наглядовою радою. Кворум зборів 69,22%.
Порядок денний загальних зборiв 
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
Банку;
2. Обрання голови та секретаря позачерго-
вих загальних зборiв акцiонерiв Банку; 
3. Затвердження регламенту позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв Банку;
4. Збiльшення статутного капiталу Банку

шляхом приватного розмiщення додаткових 
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 
рахунок додаткових внескiв;
5. Затвердження рiшення про приватне 
розмiщення акцiй Банку та визначення 
перелiку осiб, якi є учасниками такого 
розмiщення;
6. Визначення уповноваженого органу на 
проведення дiй щодо збiльшення статутного 
капiталу Банку за рахунок додаткових 
внескiв;
7. Визначення уповноважених осiб на 
проведення дiй щодо збiльшення статутного 
капiталу Банку за рахунок додаткових 
внескiв;
8. Припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Банку.
9. Про припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Банку.
10. Про обрання Голови та членiв Наглядо-
вої ради Банку, затвердження умов 
цивiльно-правових або трудових договорiв, 
що укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради.
За результатами розгляду питань порядку 
денного Загальними зборамиприйняте 
рiшення про збiльшення статутного капiталу 
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" на 70 700 435 грн.
за рахунок додаткових внескiв у виглядi 
грошових коштiв шляхом приватного 
розмiщення 6 673 шт простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 10595 грн. кожна 
серед осiб, що є акционерами Банку. 
Загальними зборами акцiонерiв прийняте 
рiшення про припинення повноважень 
Ревiзiйної комiсiї банку у складi Голови 
ревiзiйної комiсiї Федонiної О.С. та членiв 
Ревiзiйної комiсiї: Семчук М.А., Межуєвої 
О.В, Iванчук Ю.В. 
Загальними зборами акцiонерiв прийняте 
рiшення про припинення повноважень 
Наглядової ради банку у складi Голови 
Наглядової ради Воробйова В.В. та членiв 
Наглядової ради Гориславець Н.Ю., 
Дирдiної I.В., Колєди I.П., Тiтова В.I. 
Обрано Наглядову раду у складi: Голова 
Наглядової ради Воробйов В.В., члени 
Наглядової ради: Гориславець Н.Ю., 
Дирдiна I.В., Колєда I.П., Тiтов В.I., 
Кротюк В.Л.

 6. Інформація про 
дивіденди

Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось. Виплата дивідендів 
за звітний період Емітентом не здійснюва-
лась

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 863 466 4 922 124
Грошові кошти та їх еквіваленти 221 723 2 187 665
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість 
клієнтів

1 616 735 1 981 498

Усього зобов'язань 2 366 920 4 404 244
Кошти банків 11 120 230 930
Кошти клієнтів 2 083 883 3 900 392
Усього власного капіталу та 
частка меншості

496 546 517 880

Статутний капітал 439 692 439 692
Чистий прибуток/(збиток) -15 690 - 90 680
Чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

-378.07 -2 223.08

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

-378.07 -2 223.08
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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 
ТОВАРИСТВО "ФАРмА-
ЦЕВТИЧНА ФіРмА "ДАР-
НИЦя", 00481212, вулиця Борис-
пільська, 13, місто Київ, Дарницький 
р-н, 02093, Україна, 0(44) 566-68-78

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://darnitsa.ua

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

ТОВ «Аудиторська компанія «П.С.П. 
Аудит», 36412992

5. Ін-
форма-
ція про 
загальні 
збори

Вид Загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.2015 
року. Кворум зборів: 99,96% до загальної кількості голосів. Пере-
лік питань, що розглядалися на Загальних зборах: 
1.Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014р.та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.
2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р.та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.
3.Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Това-
риства за 2014р.в цілому.
4.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 
Товариства за 2014р.
5.Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
6.Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затверджен-
ня умов контрактів (договорів), що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання контрактів (договорів) з членами 
Наглядової ради.
7.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом року.
8.Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його в новій редакції.
9.Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про За-
гальні збори та Наглядову раду Товариства.
10.Про публічне розміщення відсоткових іменних облігацій При-
ватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дар-
ниця» на загальну суму 1000000000,00 грн. (Один мільярд гри-
вень 00 копійок) та затвердження Рішення про публічне 
розміщення облігацій Приватного акціонерного товариства 
«Фармацевтична фірма «Дарниця».
11.Про визначення уповноваженого органу, якому надаються по-
вноваження приймати рішення та здійснювати необхідні дії, пе-
редбачені чинним законодавством, щодо розміщення облігацій 
Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма 
«Дарниця».
12.Про залучення андерайтера до розміщення облігацій Приватно-
го акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку ден-
ного: немає.
Результати розгляду питань порядку денного: підсумки голосу-
вання на Загальних зборах ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дар-
ниця», які відбулися 15 квітня 2015р.:
- затверджено звіт Генерального директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р.;
- затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2014р.;

- затверджено річну фінансову звітність та річний звіт Товари-
ства за 2014р.в цілому;
- затверджено наступний порядок розподілу прибутку за результата-
ми діяльності за 2014р.: прибуток направити на поповнення резерв-
ного фонду та до фонду приведення підприємства до норм належної 
виробничої практики. Дивіденди не виплачувати;
- відкликано Наглядову раду Товариства у повному складі;
- обрано та визначено кількісний склад Наглядової ради Товари-
ства з 5 (п’яти) осіб;
- попередньо схвалено та надано попередню згоду на вчинення 
Товариством протягом одного року з дня проведення цих 
Загальних зборів наступних значних правочинів, предметом 
яких є: залучення боргового фінансування, укладання договорів 
іпотеки, укладання договорів застави рухомого майна, 
придбання основних засобів, придбання нематеріальних 
активів, витрати, пов’язані із запровадженням нових технологій, 
наукових досліджень та модернізації виробничих процесів, 
придбання прав користування об’єктами інтелектуальної 
власності, придбання сировини та матеріалів;
- затверджено зміни до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його в новій редакції;
- затверджено Положення про Загальні збори у новій редакції 
та Положення про Наглядову раду у новій редакції, визначено 
таким, що втрачає чинність з моменту прийняття нової редакції 
– Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову 
раду, затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів від 
26.11.2014р.;
- прийнято рішення про здійснення публічного розміщення 
відсоткових іменних облігацій Приватного акціонерного 
товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»;
- уповноважили Генерального директора Приватного акціонер-
ного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця», щодо 
розміщення облігацій Приватного акціонерного товариства 
«Фармацевтична фірма «Дарниця» та визначено його 
повноваження;
- залучено андеррайтера щодо розміщення облігацій Приватно-
го акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця». 

6. Інформація про дивіденди. В 2014 році та в 2015 році на Загальних 
зборах акціонерів прийнято рішення дивіденди не виплачувати. 

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 2244796 1733631
Основні засоби (за залишковою вартістю) 595627 649988
Довгострокові фінансові інвестиції 182184 0
Запаси 535007 356252
Сумарна дебіторська заборгованість 555715 375480
Грошові кошти та їх еквіваленти 56982 310405
Власний капітал 1691834 1308148
Статутний капітал 179528 179528
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 450207 363070
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6873 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 546089 425483
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

РіЧНА іНФОРмАЦія за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКI ВАНТАЖНI КУР’ЄРИ», Україна Київська обл. Києво-Святошинський 
р-н 08132 м. Вишневе вулиця Промислова, будинок 5, 31539393, (044) 490-52-25

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

3. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.uvk.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.і.Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Фортел», 35136535

5. інформація про загальні збори 
10.04.2016 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Про затвердження звіту Генерального директора 

(виконавчого органу) Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства в 2014 році.2.Про затвердження звіту Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік.3.Про затвердження річної фінансової звітності Това-
риства за 2014 рік.4.Визначення порядку покриття збитків за підсумками ро-
боти в 2014 році.ВИРІШИЛИ:1. Затвердити звіт Генерального директора (ви-

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКI ВАНТАЖНI КУР’ЄРИ»
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ПОВіДОмЛЕННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СТРАхОВА КОмПАНIя «ПОIНТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 32670627
3. Місцезнаходження: 01024, мiсто Київ, вулиця Кругло унiвер-

ситетська, буд. 14
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443645747, 0443645747
5. Електронна поштова адреса: sk@sk-point.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sk-point.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826: зміна 
складу посадових осіб емітента. 

іі. Текст повідомлення
1. На пiдставi Рішення річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол № 
1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: 
припинено повноваження Голови Наглядової Ради Товариства Страшко 
Романа Васильовича. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко 
Р.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Страш-
ко Р.В. перебував на посадi 3 роки. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової 
особи на розкриття паспортних даних.

2. На пiдставi Рішення річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол  
№ 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових 
осiб: припинено повноваження секретаря Наглядової Ради Товариства 
Страшко Ірини Володимирівни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
Страшко І.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 
%. Страшко І.В. перебувала на посадi 3 роки. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд 
посадової особи на розкриття паспортних даних.

3. На пiдставi Рішення річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол  
№ 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових 
осiб: припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства - Мос-
тового Артема Олександровича. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
Мостовому А.О.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
– 0 %. Мостовий А.О. перебував на посадi 3 роки. Непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало зго-
ди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.

4. На пiдставi Рішення річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол  
№ 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових 
осiб: припинено повноваження Ревізора Товариства - Кулик Інни Володи-
мирівни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кулик І.В.– 0 акцiй, їх 
частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Кулик І.В. перебувала 
на посадi 3 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на роз-
криття паспортних даних.

5. На пiдставi рiшення річних Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол № 1/2016 
вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано 
Членом Наглядової Ради Товариства Страшко Романа Васильовича з 25 
квітня 2016 року строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обіймав поса-
ди: Голова Наглядової Ради ПАТ «СК «ПОІНТ», Заступник директора, дирек-
тор МПП «Технобім». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко 

Р.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не 
отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.

6. На пiдставi рiшення річних Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол  
№ 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових 
осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Страшко Ірину Володи-
мирівну з 25 квітня 2016 року строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв 
обіймала посади: Член Наглядової Ради ПАТ «СК «ПОІНТ», лікар акушер-
гінеколог Київського міського пологового будинку № 7. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать Страшко І.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на роз-
криття паспортних даних.

7. На пiдставi рiшення річних Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол  
№ 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових 
осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Кучер Любов Миколаївну 
з 25 квітня 2016 року строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обіймала 
посади: старший викладач англійської мови Факультету міжнародної еконо-
міки і менеджменту Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кучер 
Л.М.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не 
отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.

8. На пiдставi рiшення річних Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол № 1/2016 
вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано 
Ревізором Товариства Кулик Інну Володимирівну з 25 квітня 2016 року стро-
ком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обіймала посади: Ревізор ПАТ «СК 
«ПОІНТ», аудитор ТОВ «КРМG Україна», старший менеджер відділу аудиту 
ТОВ «ДЕЛОЙТ І ТУШ». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кулик 
І.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не 
отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.

9. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол № 26 вiд 
25.04.2016р.) обрано Головою Наглядової Ради Товариства Страшко Ро-
мана Васильовича з 25 квітня 2016 року строком на 3 роки. Протягом 
останнiх 5 рокiв обіймав посади: Голова Наглядової Ради ПАТ «СК «ПО-
ІНТ», Заступник директора, директор МПП «Технобім». Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать Страшко Р.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на роз-
криття паспортних даних.

10. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол № 26 вiд 
25.04.2016р.) обрано Секретарем Наглядової Ради Товариства Страшко 
Ірину Володимирівну з 25 квітня 2016 року строком на 3 роки. Протягом 
останнiх 5 рокiв обіймала посади: Член Наглядової Ради ПАТ «СК «ПО-
ІНТ», лікар акушер-гінеколог Київського міського пологового будинку № 7. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко І.В.– 0 акцiй, їх частка 
у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд 
посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

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

 Голова Правління _________ 
(підпис)

Д.В. Кучер 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27 квітня 2016 року 
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАхОВА КОмПАНIя «ПОIНТ»

конавчого органу) Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Генерального директора 
задовільною.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Ро-
боту Наглядової ради за 2014 рік визнати задовільною. 3. Затвердити річний 
звіт Товариства за 2014 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 
2014 рік.4. Збитки за підсумками роботи Товариства за 2014 рік покрити за 
рахунок прибутку Товаритсва майбутніх періодів.

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 1565,9 1368

Основні засоби (за залишковою вартістю) 24,2 32,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,1 0,1
Виробничі запаси 7,5 7,5
Сумарна дебіторська заборгованість 1450,8 1239
Грошові кошти та їх еквіваленти 80,4 82,6
Власний капітал -98928,4 -98684,2
Статутний капітал 575 575
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-99503,4 -99259,2

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

27,9 46,7

Поточні зобов'язання і забезпечення 100466,4 100005,5
Чистий прибуток (збиток) -244,2 -351,1
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДIВI 
БАНК", 37572263, м. Київ, Подiльський р-н, 
04070, м. Київ, 
вул. Iгорiвська/Набережно-Хрещатицька 13/5 
(лiт. А), 
(044) 393 73 20 

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

27.04.2016 року

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

www.dvbank.ua/ 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма "Аналiтик-Партнери», код за 
ЄДРПОУ 30555084

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо емітент 
- акціонерне товари-
ство). Зазначається 
інформація про 
проведення або 
непроведення 
загальних чергових та 
позачергових зборів та 
у разі їх непроведення 
вказуються причини, 
також зазначається 
перелік питань, що 
розглядалися на 
загальних зборах, 
особи, що подавали 
пропозиції до переліку 
питань порядку 
денного, у разі 
проведення позачерго-
вих зборів зазначають-
ся особа, що ініціювала 
проведення загальних 
зборів, результати 
розгляду питань 
порядку денного. У разі 
якщо загальні збори не 
відбулися, вказуються 
причини

ПАТ «ДIВI БАНК» (Банк) в період з початку 2015 
року по 23.01.2015 року був товариством з одним 
акцiонером - "ДIВIГРУП ЛIМIТЕД" (DVGROUP 
LIMITED) (Акцiонер). Вiдповiдно до ст. 49 Закону 
України "Про акцiонернi товариства", Закону Украї-
ни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Статуту Банку 
повноваження Загальних зборiв акцiонерiв Банку 
здiйснюються акцiонером одноосiбно i рiшення та-
кого акцiонера має статус протоколу Загальних 
зборiв акцiонерiв Банку.
20.01.2015р. вiдбулися позачерговi Загальнi збори 
акцiонерiв, на яких Акцiонер розглянув наступне пи-
тання: Прийняття рiшення про попереднє схвален-
ня значних правочинiв, якi можуть вчинятися Бан-
ком протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення та визначення осiб, уповноважених вчиня-
ти/укладати вiд iменi Банку такi значнi правочини
За результатами розгляду Акцiонер прийняв наступ-
не рiшення: На виконання вимог статтi 70 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та Статуту 
Банку, вирiшили схвалити вчинення вiд iменi Банку 
значних правочинiв, сума яких перевищує 10 або 
25% вiд суми вартостi активiв Банку за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi iз встановлен-
ням граничної вартостi кожного окремого правочи-
ну/договору та визначенням перелiку уповноваже-
них осiб Банку.
22.01.2015р. вiдбулися позачерговi Загальнi збори 
акцiонерiв, iнiцiйованi Акцiонером, на яких Акцiонер 
розглянув наступнi питання: 1. Припинення повно-
важень членiв Спостережної ради Банку.
2. Обрання Голови та членiв Спостережної ради 
Банку.
3.Затвердження умов договорiв з Головою та члена-
ми Спостережної ради Банку. Визначення особи, 
уповноваженої на пiдписання договорiв з Головою 
та членами Спостережної ради Банку.
За результатами розгляду Акцiонер прийняв 
наступнi рiшення:1.Припинити «22» сiчня 2015 року 
повноваження членiв Спостережної ради – панi Га-
лели Марiї Петрiвни та панi Табачук Олесi Олексiївни 
згiдно з їх заявами.
2.Затвердити з «23» сiчня 2015 року склад Спосте-
режної ради Банку у кiлькостi 5 (п’ять) осiб та обрати 
строком на 3 роки наступний склад Спостережної 
ради Банку: 
- Авраменко Володимир Вiкторович - Голова Спо-
стережної ради Банку;
- Вiтохiна Олена Олексiївна - член Спостережної 
ради Банку;
- Бунецька Ольга Дмитрiвна - член Спостережної 
ради Банку;
- Кузик Андрiй Богданович - член Спостережної 
ради Банку;

- Попов Сергiй Валентинович - член Спостережної 
ради Банку.
3. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з новообраними 
Головою та членами Спостережної ради Банку, у 
тому числi встановити розмiр їх винагороди. 
Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв) з новообраними Головою та 
членами Спостережної ради Банку на умовах, 
затверджених цим Рiшенням, в.о. Голови 
Правлiння Банку Гульман Вiкторiю Анатолiївну.
22.01.2015р. вiдбулися позачерговi Загальнi збори 
акцiонерiв, iнiцiйованi Акцiонером, на яких Акцiонер 
розглянув наступнi питання: 1. Припинення 
повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
Банку.
2. Лiквiдацiя Ревiзiйної комiсiї Банку. 
За результатами розгляду Акцiонер прийняв 
наступнi рiшення:
1. Припинити «22» сiчня 2015 року повноваження 
Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Шкiри Володимира 
Iгоровича та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку – Кiт 
Оксани Орестiвни та Пронiної Наталiї Сергiївни. 
2. Лiквiдувати «22» сiчня 2015 року Ревiзiйну 
комiсiю Банку.
22.01.2015р. вiдбулися позачерговi Загальнi збори 
акцiонерiв, iнiцiйованi Акцiонером, на яких Акцiонер 
розглянув наступнi питання: 1. Затвердження змiн 
до Статуту Банку. 
2. Скасування «Положення про Ревiзiйну комiсiю 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДIВI БАНК».
За результатами розгляду Акцiонер прийняв 
наступнi рiшення:
1. Внести змiни до Статуту Банку.
2. Вважати таким, що втратило чиннiсть з «23» 
сiчня 2015 року «Положення про Ревiзiйну комiсiю 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДIВI БАНК», затверджене рiшенням Акцiонера №2 
вiд 31.05.2011 року.
24 квiтня 2015 року вiдбулись черговi рiчнi Загальнi 
збори акцiонерiв ПАТ "ДIВI БАНК".
На загальних зборах були розглянутi наступнi 
питання:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку. 
2. Про обрання головуючого та секретаря 
Загальних зборiв акцiонерiв Банку
3. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
Банку за 2014 рiк.
4. Про затвердження звiту i висновкiв зовнiшнього 
аудитора Банку про дiяльнiсть Банку за 2014 рiк.
5. Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2014 рiк.
6. Звiт Правлiння Банку за 2014 рiк. Прийняття 
рiшення за результатами його розгляду.
7. Звiт Спостережної Ради Банку за 2014 рiк. 
Прийняття рiшення за результатами його розгляду.
8. Про змiну найменування Банку.
9. Про затвердження змiн до Статуту ПАТ «ДIВI 
БАНК» шляхом викладення його у новiй редакцiї.
10. Про внесення змiн до Положення про Загальнi 
збори ПАТ «ДIВI БАНК».
11. Про внесення змiн до Положення про 
Спостережну Раду ПАТ «ДIВI БАНК».
12. Про внесення змiн до Положення про 
Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК».
13. Про припинення повноважень членiв Спосте-
режної ради Банку.
14. Про обрання Голови та членiв Спостережної 
ради Банку.
15. Про затвердження умов договорiв 
(контрактiв) з Головою та членами Спостереж-
ної ради Банку та обрання особи, уповноваже-
ної на пiдписання договорiв з Головою та 
членами Спостережної ради Банку.
16. Про розгляд питання щодо збiльшення статут-
ного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення 
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 
рахунок додаткових внескiв.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДIВI БАНК”
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Пропозиції до переліку питань порядку денного по-
давали акціонери Банку Горбачевський С.О. та Бе-
реза О.І.
За результатами розгляду були прийнятi наступнi 
рiшення:
Вирiшили з першого питання:
Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї Загаль-
них зборiв:
- Максимюк Роман Васильович – Голова Лiчильної 
комiсiї;
- Цимбал Тетяна Василiвна – член Лiчильної 
комiсiї.
Вирiшили з другого питання:
Обрати:
- Долуду Iгоря Iвановича - головуючим на Загальних 
зборах акцiонерiв;
- Сокологорську Алiну Григорiвну – секретарем За-
гальних зборiв акцiонерiв.
Вирiшили з третього питання:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2014 
рiк.
Вирiшили з четвертого питання:
Затвердити Звiт та висновок зовнiшнього аудито-
ра Банку за 2014 рiк: Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Блискор» 
(за мiжнародними стандартами) з думкою аудито-
ра щодо фiнансової звiтностi за 2014 рiк, що ви-
словлена як умовно-позитивна думка. За резуль-
татами аудиторського висновку вiдмiтити 
необхiднiсть зменшення ризику кредитного порт-
фелю Банку, посилення уваги за диверсифiкацiєю 
активiв, посилення контролю за структурою 
розривiв мiж обсягами та строками погашення 
активiв та зобов'язань. Зобов’язати Спостережну 
раду i Правлiння Банку прийняти до уваги висно-
вки та рекомендацiї аудитора Банку та застосову-
вати їх у своїй дiяльностi.
Вирiшили з п’ятого питання:
За результатами дiяльностi в 2014 роцi зафiксовано 
та пiдтверджено збиток у сумi 56 946 010,58 гри-
вень.
Затвердити наступний порядок покриття збиткiв за 
2014 рiк:
- здiйснити розподiл прибуткiв попереднiх перiодiв в 
розмiрi 31 637 215,45 гривень та спрямувати зазна-
чену суму на часткове покриття збиткiв 2014 року;
- решту суми збиткiв 2014 року в розмiрi 25 308 
795,13 грн. покрити в майбутнiх перiодах, за 
вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв 
акцiонерiв.
У зв’язку iз збитковою дiяльнiстю в 2014 роцi щорiчнi 
вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати. 
У зв’язку iз збитковою дiяльнiстю в 2014 роцi 
дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
Вирiшили з шостого питання:
Затвердити Звiт Правлiння Банку за 2014 рiк та ви-
знати дiяльнiсть Правлiння в 2014 роцi 
задовiльною.
Вирiшили з сьомого питання:
Затвердити Звiт Спостережної ради за 2014 рiк та 
визнати дiяльнiсть Спостережної ради в 2014 роцi 
задовiльною.
Вирiшили з восьмого питання:
Змiнити найменування Банку на:
Повне найменування Банку:
українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «К’ЮБ БАНК»,
росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «КЬЮБ БАНК»,
англiйською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK 
COMPANY «QUB BANK».
Скорочене найменування Банку:
українською мовою: ПАТ «К’ЮБ БАНК»,
росiйською мовою: ПАО «КЬЮБ БАНК», 
англiйською мовою: PJSC «QUB BANK».
Вирiшили з дев’ятого питання:
Затвердити змiни до Статуту Банку шляхом 
викладення його у новiй редакцiї.
Уповноважити В.о. Голови Правлiння 
Гульман В.А. пiдписати нову редакцiю Статуту.
Вирiшили з десятого питання:

Затвердити змiни до Положення про Загальнi збори 
Банку, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Вирiшили з одинадцятого питання:
Затвердити змiни до Положення про Спостережну 
раду Банку, шляхом викладення його у новiй 
редакцiї.
Вирiшили з дванадцятого питання:
Затвердити змiни до Положення про Правлiння 
Банку, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Вирiшили з тринадцятого питання:
Припинити достроково повноваження членiв Спо-
стережної ради Банку:
- Авраменка Володимира Вiкторовича – голови Спо-
стережної ради;
- Бунецької Ольги Дмитрiвни – члена Спостережної 
ради;
- Вiтохiної Олени Олексiївни – члена Спостережної 
ради;
- Попова Сергiя Валентиновича – члена Спостереж-
ної ради.
Вирiшили з чотирнадцятого питання:
Обрати на 3 роки наступний склад Спостережної 
ради Банку:
- Авраменко Володимир Вiкторович – Голова Спо-
стережної ради;
- Бунецька Ольга Дмитрiвна – член Спостережної 
ради;
- Вiтохiна Олена Олексiївна – член Спостережної 
ради;
- Попов Сергiй Валентинович – член Спостережної 
ради;
- Куцовський Олександр Вiталiйович – член Спосте-
режної ради.
Вирiшили з п’ятнадцятого питання:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з новообраними 
Головою та членами Спостережної ради Банку, у 
тому числi встановити розмiр їх винагороди.
Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв) з новообраними Головою та 
членами Спостережної ради Банку на умовах, за-
тверджених цим Рiшенням, В.о. Голови Правлiння 
Банку Гульман Вiкторiю Анатолiївну.
Вирiшили з шiстнадцятого питання:
Збiльшити статутний капiтал Банку в 2016 роцi за 
рахунок спрямування до статутного капiталу при-
бутку Банку за 2015 рiк, на пiдставi вiдповiдного 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
31 серпня 2015 року вiдбулись позачерговi Загальнi 
збори акцiонерiв ПАТ "ДIВI БАНК", скликанi за 
iнiцiативою Спостережної ради Банку. На Загальних 
зборах розглядались наступнi питання:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних 
зборiв акцiонерiв.
3. Про внесення змiн до статуту Банку шляхом ви-
кладення його у новiй редакцiї.
4. Про змiну найменування Банку та внесення 
вiдповiдних змiн до статуту Банку.
5. Про припинення повноважень членiв Спостереж-
ної ради Банку.
6. Про обрання членiв Спостережної ради Банку.
7. Про обрання Голови Спостережної ради Банку.
8. Про затвердження умов договорiв (контрактiв) з 
Головою та членами Спостережної ради Банку та 
обрання особи, уповноваженої на пiдписання 
договорiв з Головою та членами Спостережної ради 
Банку.
9. Про зменшення розмiру статутного капiталу 
Банку шляхом зменшення номiнальної вартостi 
акцiй.
10. Про випуск акцiй нової номiнальної вартостi.
11. Про затвердження змiн до статуту, пов’язаних зi 
зменшенням статутного капiталу Банку шляхом 
зменшення номiнальної вартостi акцiй.
12. Про визначення уповноважених осiб Банку, яким 
надаються повноваження щодо здiйснення 
необхiдних дiй, передбачених чинним законодав-
ством, щодо зменшення розмiру статутного капiталу 
Банку.
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Пропозиції до переліку питань порядку денного по-
давав акціонер Банку Мельник Д.С.
За результатами розгляду прийнято наступнi 
рiшення:
Вирiшили з першого питання:
Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Максимюк Роман Васильович – Голова Лiчильної 
комiсiї;
- Цимбал Тетяна Василiвна – член Лiчильної 
комiсiї.
Вирiшили з другого питання:
Обрати:
- Долуду Iгоря Iвановича - Головою Загальних 
зборiв;
- Андросюка Сергiя Вячеславовича – Секретарем 
Загальних зборiв.
Вирiшили з третього питання:
Затвердити змiни до Статуту Банку шляхом викла-
дення його у новiй редакцiї, як визначено у Додатку 
1 до Протоколу Загальних зборiв.
Уповноважити В.о. Голови Правлiння Гульман 
Вiкторiю Анатолiївну пiдписати нову редакцiю Ста-
туту та здiйснити всi необхiднi дiї для проведення 
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту.
Вирiшили з четвертого питання:
Залишити без змiн найменування Банку, а саме:
Повне найменування Банку:
українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ДIВI БАНК»,
росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ДИВИ БАНК»,
англiйською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK 
COMPANY «DV BANK».
Скорочене найменування Банку:
українською мовою: ПАТ «ДIВI БАНК»,
росiйською мовою: ПАО «ДИВИ БАНК»,
англiйською мовою: PJSC «DV BANK».
Вирiшили з п’ятого питання:
Достроково припинити повноваження членiв Спо-
стережної ради Банку в повному складi.
Вирiшили з шостого питання:
Обрати наступний склад Спостережної ради:
- Бунецька Ольга Дмитрiвна – акцiонер;
- Вiтохiна Олена Олексiївна – акцiонер;
- Доага Наталiя Григорiвна – акцiонер;
- Куцовський Олександр Вiталiйович – незалежний 
член;
- Попов Сергiй Валентинович – незалежний член.
Вирiшили з сьомого питання:
Обрати Головою Спостережної ради Банку Бунець-
ку Ольгу Дмитрiвну.
Вирiшили з восьмого питання:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з новообраними 
Головою та членами Спостережної ради Банку, у 
тому числi встановити розмiр їх винагороди.
Уповноважити В.о. Голови Правлiння Гульман 
Вiкторiю Анатолiївну пiдписати цивiльно-правовi до-
говори (контракти) з новообраними Головою та чле-
нами Спостережної ради Банку на умовах, затвер-
джених цим рiшенням.
Вирiшили з дев’ятого питання:
Зменшити статутний капiтал Банку на  
336 300 000,00 грн. (триста тридцять шiсть мiльйонiв 
триста тисяч гривень 00 коп.) з 590 000 000,00 грн. 
(п’ятсот дев’яносто мiльйонiв гривень 00 коп.) до 
253 700 000,00 (двiстi п’ятдесят три мiльйони сiмсот 
тисяч гривень 00 копiйок) шляхом зменшення 
номiнальної вартостi простих iменних акцiй з  
1,00 грн. (одна гривня 00 коп.) до 0,43 грн. (нуль гри-
вень 43 коп.) за одну акцiю.
Вирiшили з десятого питання:
Затвердити рiшення про випуск акцiй Банку нової 
номiнальної вартостi, яке викласти в окремому До-
датку 2, що є невiд’ємною частиною Протоколу За-
гальних зборiв.
Вирiшили з одинадцятого питання:
1. Затвердити змiни до Статуту Банку, пов’язанi 
iз зменшенням розмiру статутного капiталу 
Банку.

2. Внести вищезазначенi змiни до Статуту Банку (з 
урахуванням змiн, внесених до Статуту Банку пiд 
час розгляду питань третього та четвертого порядку 
денного) шляхом викладення Статуту Банку в новiй 
редакцiї як визначено у Додатку 3 до Протоколу За-
гальних зборiв.
3. Надати Головi Правлiння Банку або особi, яка 
виконує обов’язки Голови Правлiння Банку, по-
вноваження на пiдписання нової редакцiї Статуту 
Банку та здiйснення всiх необхiдних дiй для про-
ведення державної реєстрацiї нової редакцiї Ста-
туту Банку у вiдповiдностi до вимог чинного зако-
нодавства. 
Вирiшили з дванадцятого питання:
Визначити Голову Правлiння Банку, або особу, яка 
виконує його обов’язки, уповноваженою особою 
Правлiння Банку, якiй надаються повноваження 
щодо:
- здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв 
про прийнятi Загальними зборами рiшення про 
зменшення розмiру статутного капiталу;
- повiдомлення кредиторiв про зменшення статут-
ного капiталу Банку; 
- отримання заперечень кредиторiв на зменшення 
розмiру статутного капiталу Банку (у разi наявностi 
таких); 
- проведення дiй щодо випуску акцiй Банку нової 
номiнальної вартостi та забезпечення проведення 
операцiї деномiнацiї акцiй Банку в депозитарнiй 
системi.
16 листопада 2015 року вiдбулись позачерговi 
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДIВI БАНК", скликанi 
за iнiцiативою Спостережної ради Банку. На Загаль-
них зборах розглядались наступнi питання:
. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних 
зборiв акцiонерiв.
3. Про припинення повноважень членiв Спостереж-
ної ради Банку.
4. Про обрання членiв Спостережної ради Банку.
5. Про обрання Голови Спостережної ради Банку.
6. Про затвердження умов договорiв (контрактiв) з 
Головою та членами Спостережної ради Банку та 
обрання особи, уповноваженої на пiдписання 
договорiв з Головою та членами Спостережної ради 
Банку.
Пропозиції до переліку питань порядку денного по-
давав акціонер Банку Мельник Д.С.
За результатами розгляду прийнято наступнi 
рiшення:
Вирiшили з першого питання:Обрати наступний 
склад Лiчильної комiсiї:
- Максимюк Роман Васильович – Голова 
Лiчильної комiсiї;
- Цимбал Тетяна Василiвна – член Лiчильної 
комiсiї.
Вирiшили з другого питання:
Обрати:
- Долуду Iгоря Iвановича – Головою Загальних 
зборiв;
- Сокологорську Алiну Григорiвну – Секретарем 
Загальних зборiв.
Вирiшили з третього питання:
Достроково припинити повноваження членiв 
Спостережної ради Банку в повному складi.
Вирiшили з четвертого питання:
Обрати з 17.11.2015 року на 3 роки наступний 
склад Спостережної ради Банку:
- Бунецька Ольга Дмитрiвна – акцiонер;
- Швець Олександр Володимирович – акцiонер;
- Доага Наталiя Григорiвна – акцiонер;
- Куцовський Олександр Вiталiйович – незалеж-
ний член;
- Фоменко Сергiй Леонiдович – незалежний 
член.
Вирiшили з п’ятого питання:
Обрати Головою Спостережної ради Банку Бу-
нецьку Ольгу Дмитрiвну.
Вирiшили з шостого питання:
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Затвердити умови цивiльно-правових та трудо-
вих договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
новообраними Головою та членами Спостереж-
ної ради Банку, у тому числi встановити розмiр їх 
винагороди.
Уповноважити в.о. Голови Правлiння Банку 
пiдписати цивiльно-правовi та трудовi договори 
(контракти) з новообраними Головою та членами 
Спостережної ради Банку на умовах, затвердже-
них цим рiшенням.

6. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Банку № 17 від 
24.04.2015 року, прийнято рішення У зв’язку із збитковою діяльністю в 
2014 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 370186 1792601

Грошові кошти та їх еквіваленти 13108 943
Кошти в інших банках 0 298
Кредити та заборгованість клієнтів 307579 1781892
Усього зобов'язань 114677 1226245
Кошти банків 1838 250270
Кошти клієнтів 102841 286887
Усього власного капіталу та частка 
меншості

255509 566356

Статутний капітал 253700 590000
Чистий прибуток/(збиток) (310847) (56946)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

»
Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного управління 
ПАТ «ДіВі БАНК»  і.і. Долуда

«27» квітня 2016р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

«Івано-Франківськцемент».
2.Організаційно правова форма: публічне акціонерне товариство.
3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292988.
4.Місцезнаходження : 77422, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-

Франківська область.
5.Міжміський код, телефон та факс емітента: (0342) 58-37-12, 

ф.  (0342)58-37-64.
6.Електронна поштова скринька:office@ifcem.if.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб Товариства.
2.Текст повідомлення:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Iвано-
Франкiвськцемент» (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.):

вiдкликано з 26.04.2016р. у зв’язку із закінченням строку повноважень 
наступних посадових осiб Товариства:

- члена наглядової ради - Скрип'юка Богдана Федоровича (паспорт 
серiя СС №156912, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 
19.11.1996 року). На данiй посадi перебував 3роки 4 мiсяці. Володіє част-
кою у статутному капiталi емiтента в розмірі 0,0001% . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- члена наглядової ради - Воробця Володимира Ярославовича (пас-
порт серiя СС №846870, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС Украї-
ни 26.11.1999 року. На данiй посадi перебував 3роки 4 мiсяці. Володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- члена наглядової ради - Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС 
№442832, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 
року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. На данiй посадi 
перебувала 3роки 4 мiсяці. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

- члена наглядової ради – Лютого Василя Івановича (паспорт 

серiя СС №199634, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-
Франківській області 14.02.1997 року). На данiй посадi перебував 
1рік. Володіє часткою у статутному капiталi емiтента в розмірі 
0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

обрано з 26.04.2016р. на строк 1 рік наступних посадових осiб Товари-
ства:

- члена наглядової ради - Скрип'юка Богдана Федоровича (паспорт 
серiя СС №156912, виданого Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 
19.11.1996 року). Володіє часткою у статутному капiталi емiтента в роз-
мірі 0,0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. До призначення 5 років займав посаду члена наглядової ради 
Товариства;

- члена наглядової ради - Воробця Володимира Ярославовича (пас-
порт серiя СС №846870, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС Украї-
ни 26.11.1999 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в 
розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. До призначення5 років займав посаду члена наглядової ради 
Товариства;

- члена наглядової ради - Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС 
№442832, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 
року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 
5  років займала посаду члена наглядової ради Товариства.

- члена наглядової ради – Лютого Василя Івановича (паспорт серiя СС 
№199634, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській 
області 14.02.1997 року). Володіє часткою у статутному капiталi емiтента 
в розмірі 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. До призначення 5 років займав посаду члена правління та 
члена наглядової ради Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

Голова правління  Круць микола Федорович.

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«іВАНО-ФРАНКіВСЬКЦЕмЕНТ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Фуршет"
2. Код за ЄДРПОУ 32161511
3. Місцезнаходження 04071, місто Київ, вулиця Ярослав-

ська, 56-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 501 19 22

5. Електронна поштова адреса Ludmila.Chirik@furshet.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.furshet.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийняте Річними 

Загальними зборами ПрАТ «Фуршет» 25.04.2016 року. Вiдповiдно до 
рiшення, обрано на ту саму посаду Голови Наглядової ради Баленка 
Iгоря Миколайовича на строк 3 (три) роки, у зв’язку з закiнченням повно-
важень. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом сво-
єї дiяльностi обiймав наступнi посади: 12.10.2006 р. – 27.04.2010 р. 
Голова Спостережної Ради ЗАТ «Фуршет»; 28.04.2010 р. – по теперiшнiй 
час Голова Наглядової Ради ПрАТ «Фуршет». Баленко I.М. не надав зго-
ди на розкриття паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 
Конституцiї України.

Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийняте Рiчними 
Загальними зборами ПрАТ «Фуршет» 25.04.2016 року. Вiдповiдно до 

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФУРШЕТ”
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРЮКіВСЬКИЙ ВАГОНОБУДіВНИЙ ЗАВОД"

05763814 
39621, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, 
будинок 139, (0536) 769-505
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії
Розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії відбудеться 29 квітня 2016 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію
www.kvsz.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО", 20197074
5. Інформація про загальні збори
23.04.2015 скликалися річні загальні збори акціонерів за результатами 
фінансово-господарської діяльності ПАТ "КВБЗ" у 2014 році. Вид 
загальних зборів акціонерів: чергові. Кворум зборів (%): 96,897820
Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської 
діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження 
річної фінансової звітності) за 2014р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - господар-
ської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово - 
господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за 
наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства. 
Усі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.
21.04.2016 скликалися річні загальні збори акціонерів за результатами 
фінансово-господарської діяльності ПАТ "КВБЗ" у 2015 році. Вид 
загальних зборів акціонерів: чергові. Кворум зборів (%): 96,908275
Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської 
діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження 
річної фінансової звітності) за 2015р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - господар-
ської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово - 
господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за 
наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства. 

7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства. 
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть 
укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої 
особи на їх підписання.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Усі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди.

За результата-
ми звітного 

періоду

За результатами 
періоду, що 
передував 
звітному

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0,00 0,00
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0,00 0,00
Сума виплачених дивідендів, грн. 0,00 0,00
Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Питання стосовно нарахування та виплати дивідендів за 

результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "КВБЗ" 
за 2014 рік на річних загальних зборах акціонерів, які 
відбулися 23.04.2015, та за 2015 рік на річних загальних 
зборах акціонерів, які відбулися 21.04.2016, не розглядалися в 
зв'язку з їх відсутністю в порядку денному.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3 010 095 3 352 461
Основні засоби (за залишковою вартістю) 614 294 672 690
Довгострокові фінансові інвестиції 37 004 7 154
Запаси 780 275 963 111
Сумарна дебіторська заборгованість 444 474 780 604
Грошові кошти та їх еквіваленти 477 677 224 357
Власний капітал 2 054 358 2 442 384
Статутний капітал 86 010 86 010
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (172 332) 215 665
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 703 261 505 277
Поточні зобов’язання і забезпечення 252 476 404 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(3,63) (3,03)

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

(3,63) (3,03)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 114 679 552 114 679 552
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

0,00 0,00

Голова правління – директор (підпис) А.Д. Шабала М.П. 26.04.2016 

рiшення, обрано на ту саму посаду Члена Наглядової ради Битка Iллю 
Петровича на строк 3 (три) роки, у зв’язку з закiнченням повноважень. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi 
обiймав наступнi посади: 01.10.2008 р. - 27.04.2010 р. Голова Ради 
директорiв ЗАТ «Фуршет»; 28.04.2010 р. – 15.12.2014 р. Голова Ради 
директорiв ПрАТ «Фуршет»; 16.12.2014 р. - по теперiшнiй час Голова Ради 
директорiв ТОВ «Рiтейл Тренд». Битка I.П. не надав згоди на розкриття 
паспортних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України.

Рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента прийняте Рiчними За-
гальними зборами ПрАТ «Фуршет» 25.04.2016 року. Вiдповiдно до рiшення, 
обрано на ту саму посаду Члена Наглядової ради Кулаженко Оксану 
Володимирiвну на строк 3 (три) роки, у зв’язку з закiнченням повноважень. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi 
обiймала наступнi посади: 02.06.2010 р. - 14.05.2012 р. фiнансовий дирек-
тор ДП «Продмережа»; 20.07.2012 р. - по теперiшнiй час Член Наглядової 
ради ПрАТ «Фуршет». Кулаженко О.В. не надала згоди на розкриття пас-
портних даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституцiї України.

Рішення про зміну складу посадових осiб емiтента прийняте Річними За-
гальними зборами ПрАТ «Фуршет» 25.04.2016 року. Відповідно до рішення, 
обрано на ту саму посаду Члена Наглядової ради Погребняка Владислава 
Григоровича на строк 3 (три) роки, у зв’язку з закінченням повноважень. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обі-
ймав наступні посади: 24.07.2000 р. – 07.12.2003 р. директор ТОВ «Про-
дмережа»; 08.12.2003 р. - 15.02.2013 р. директор ДП «Продмережа»; 
23.04.2013 р. - по теперішній час Член Наглядової ради ПрАТ «Фуршет». 
Погребняк В.Г. не надав згоди на розкриття паспортних даних, посилаючись 
на положення ст. 32 Конституції України.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння (підпис) Чирик Людмила Стефанівна

М.П. 26.04.2016



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
емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ФIНПОРТ ТЕКНОЛОДЖIС IНК.", 
31056116, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26, ОФІС 62, 
М. КИЇВ, Печерський, 01103, Україна, 
(044)  394-87-73

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

29.04.2016

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

http://finport.com.ua/ru/finansy.html
http://stockmarket.gov.ua/

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

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

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 30.03.2015 року. 
Кворум зборів: 91,7738% до загальної кількості голосів. Перелік 
питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2014 
р.;
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління 
про роботу Товариства за 2014 р. і основні напрямки роботи на 2015 
р.;
4. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у період з 
«30» березня 2015 р. по «30» квітня 2016 р. Затвердження значних 
правочинів укладених у 2014 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про 
діяльність Товариства за 2014 р.;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
про діяльність Товариства за 2014 р.;
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради;
8. Затвердження балансу Товариства за 2014 р.;
9. Затвердження основних напрямків та організаційних складових 
діяльності Товариства у період з «30» березня 2015 р. по «30» квітня 
2016 р.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Акціонери.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по першому 
питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту щодо 
діяльності Товариства за 2014 р.»
УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.
2. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по другому питанню 
порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства».
Запропонував розподіл прибутку і збитків не проводити.
УХВАЛИЛИ: Розподіл прибутку і збитків не проводити.
3. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по третьому 
питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Голови правління про роботу Товариства за 2014 р. і 
основні напрямки роботи на 2015 р.» 
УХВАЛИЛИ: Визнати роботу Правління Товариства за 2014 р. 
задовільною. 
4. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по четвертому 
питанню порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення 
значних правочинів у період з «30» березня 2015 р. по «30» квітня 
2016 р. Затвердження значних правочинів укладених 
у 2014 р.»

УХВАЛИЛИ: Прийняти рішення та ухвалити вчинення значних право-
чинів у період з «30» березня 2015 року по «30» квітня 2016 року. 
Надати повноваження Голові правління Товариства на 
укладення,підписання та виконання значних правочинів у зазначений 
період.
Затвердити значні правочини, укладені у 2014 році, у тому числі за-
твердити та ухвалити Договір № 2/171214 від «17» грудня 2014 року, 
укладений між Товариством та Генеральною прокуратурою України.
5. СЛУХАЛИ: Кузнецова Руслана Васильовича по п’ятому питанню 
порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізора про діяльність Товариства за 2014 р.» 
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товариства за 
2014 рік.
6. СЛУХАЛИ: Петренка Юрія Юрійовича по шостому питанню порядку 
денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-
вої ради про діяльність Товариства за 2014 р.» 
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товари-
ства за 2014 рік.
7. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по сьомому питан-
ню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повнова-
жень членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради, за-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами Наглядової ради» 
УХВАЛИЛИ: Переобрати членів наглядової ради в складі трьох осіб:
- Голова Наглядової ради Товариства – Козицький Зіновій Ярославович;
- Члени Наглядової ради Товариства – Петренко Юрій Юрійович та 
Петренко Ольга Станіславівна.
Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати по-
вноваження Голові правління Товариства Баранову Владиславу Ва-
лерійовичу на підписання безоплатних цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
8. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по восьмому пи-
танню порядку денного: «Затвердження балансу Товариства за 
2014 р.» 
УХВАЛИЛИ: Затвердити баланс Товариства за 2014 рік.
9. СЛУХАЛИ: Баранова Владислава Валерійовича по дев’ятому пи-
танню порядку денного: «Затвердження основних напрямків та орга-
нізаційних складових діяльності Товариства у період з «30» березня 
2015 р. по «30» квітня 2016 р.» 
УХВАЛИЛИ: Затвердити основні напрямки та організаційні складові 
діяльності Товариства у період з «30» березня 2015 р. по «30» квітня 
2016 р.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за звітний період та період 
який передував звітному не нараховувались та не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6921 8437
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 876 879
Сумарна дебіторська заборгованість 4586 4329
Грошові кошти та їх еквіваленти 771 2541
Власний капітал 2130 2092
Статутний капітал 2060 2060
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 70 32
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4791 6345
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,18 -0,54
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,18 -0,54

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 206037 206037
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ФIНПОРТ ТЕКНОЛОДЖIС IНК.”
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

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

публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз 
України", 20077720; 
м. Київ , 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницько-
го, 6;
(044) 586-35-37

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://www.naftogaz.com/files/emitent_
zvity/2015.htm

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

ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", 
25642478

5. Інформація про загальні 
збори

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 05.12.15 №1002 «Деякі питання 
вдосконалення корпоративного управління 
публічного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія «Нафто-
газ України» та статуту Компанії, затвердже-
ного зазначеною постановою, повноваження 
вищого органу Компанії — загальних зборів 
акціонерів Компанії здійснює Мінекономроз-
витку України.

6. Інформація про 
дивіденди.

За результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2015 роцi Компанiя отримала 
збиток у розмiрi 25 096 085 тис.грн. За 
результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2014 роцi Компанiя отримала 
збиток у розмiрi 89 954 143 тис.грн.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 456954432 436819864
Основні засоби (за залишковою вартістю) 288833 319627
Довгострокові фінансові інвестиції 357186038 363855859
Запаси 48163692 22398832
Сумарна дебіторська заборгованість 36053881 43235062
Грошові кошти та їх еквіваленти 7145542 2290364
Власний капітал 347103747 343007684
Статутний капітал 190150481 160450481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -82416629 -56780317
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 35435647 26611562
Поточні зобов'язання і забезпечення 74415038 67200618
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-226.95 -1672.44

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

-226.95 -1672.44

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 110581806 53786110
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 

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 “НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОмПАНIя “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”

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

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯРІВСЬКИЙ 

ГРАНКАР’ЄР»
2. Код за ЄДРПОУ 
05470710
3. Місцезнаходження 
34240 смт.Томашгород вулиці не має
4. Міжміський код, телефон та факс 
03635 26292 03635 26292
5. Електронна поштова адреса 
infoygk@ygk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
http://05470710.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішенням від 28.04.2016 р. єдиного акціонера, що одноосібно воло-
діє 100% акцій ПрАТ «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» та здійснює повнова-
ження загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 49 Закону 
України «Про акціонерні товариства»:

1. Посадова особа Толстоног Роман Володимирович (паспорт: серія 
д/н номер д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Голови та Члена На-
глядової ради, 28.04.2016 р. припинила повноваження.

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента - 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі - 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 24.07.2015 р.
Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не 

обрано.
2. Посадова особа Зевакін Михайло Іванович (паспорт: серія д/н но-

мер д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Члена Наглядової ради, 
28.04.2016 р. припинила повноваження.

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента - 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі - 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 22.06.2015 р.
Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не 

обрано.
3. Посадова особа Почепинець Олександр Анатолійович (паспорт: 

серія д/н номер д/н виданий р. д/н), яка займала посаду Члена Наглядо-
вої ради, 28.04.2016 р. припинила повноваження.

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента - 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі - 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 22.06.2015 р.
Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не 

обрано.

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

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

2.
Директор Трубачова К.О.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«яРіВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР»
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»

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 
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ",
Код ЄДРПОУ 00191885
Запорізька обл , Заводський р.н, 69106, 
м. Запорiжжя, Пiвнiчне шосе/вул.Теплична, 
буд. 22"Б"/1 (061)222-42-01,

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

28.04.2016р.

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

zaporozhogneupor.com

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«АУДИТЦЕНТР- ЗАПОРІЖЖЯ» 
Код ЄДРПОУ 23791493 

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

Вид загальних зборів – річні.
Дата проведення: 21-22.04.2015.
Перелік питань, що розглядалися на 
Загальних зборах акціонерів:
1) Обрання лiчильної комiсiї та затвердження 
регламенту Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.
2) Звiт виконавчого органу про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2014 рiк.
3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2014 рiк.
5) Визначення порядку покриття збиткiв за 
результатами дiяльностi Товариства у 2014 
роцi. 
Вiд акцiонера ТОВ «Ленд Пiвнiч 2007» 
надiйшла пропозицiя щодо оголошення 
перерви до наступного дня до 19 години. 
Вiдповiдно до ст. 42 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» була оголошена 
перерва до 22 квiтня 2015 року о 19-00 годинi. 
22 квiтня 2015 року о 19-00 годинi Загальні 
збори акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕ-
ТРИВ» були подовженні. 
6) Попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом

одного року з дня проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру 
правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
7) Про збiльшення статутного капiталу 
Товариства шляхом приватного розмiщення 
додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв.
8) Про приватне розмiщення акцiй Товариства.
9) Про визначення уповноваженого органу 
Товариства, якому будуть наданi повноважен-
ня приймати рiшення та здiйснювати дiї, 
передбаченi чинним законодавством, щодо 
приватного розмiщення акцiй.
Порядок денний формувався виконавчим 
органом та був узгоджений Наглядовою 
радою. Додаткових пропозицій щодо порядку 
денного не надходило. Складено протокол 
№ 22 від 21-22.04.2015 року.

6. Інформація про 
дивіденди.

Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 
21-22.04.2015р. рiшення про виплату 
дивiдендiв не приймалось.

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

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 570096 452495
Основні засоби (за залишковою вартістю) 181944 185258
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 217580 102581
Сумарна дебіторська заборгованість 124259 129231
Грошові кошти та їх еквіваленти 12857 1511
Власний капітал 130780 151327
Статутний капітал 75925,2 75925,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 54855 75402
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 95910 123805
Поточні зобов'язання і забезпечення 343406 177363
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.) 5840400 5840400
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

Генеральний директор  В.м. Бусько
ПАТ «Запоріжвогнетрив» 

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

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

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДНIПРОБУД мЕхАНI ЗА ЦIя", 
01238809Дніпропетровська , Бабушкiнський, 
49600, мiсто Днiпропетровськ, Плеханова, буди-
нок 16 056 744-76-70,

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

28.04.2015

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

http://dsm.do.am/

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма «АленАудит», 35281710 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма «АленАудит», 35281710

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

Загальні збори акціонерів в 2015 році не 
проводились. Товариство знаходиться у стані 
припинення.

6. Інформація про дивіденди. Рiшення щодо виплати дивiдендiв не 
приймалось. Девіденти не виплачувались. Товариство знаходиться в 
стані припинення. 

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 0 0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі 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) 0 0
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
IНСТИТУТ ПОБУТОВОГО мАШИНОБУДУ-
ВАННя", 14309505, 84322 Донецька 
область, м.Краматорськ, вул.Шкiльна, 
буд.117, (062) 3412131

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.pobutmash.dn.ua

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

Аудиторська фірма в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю "Ніка-
аудит", 24647491

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 24.04.2015
П О Р я Д О К Д Е Н Н И Й :
1. Про обрання робочих органiв зборiв та 
лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту проведення 
зборiв.
3. Розгляд річного звiту ПАТ "УКР НДI 
ПОБУТмАШ" за 2014 рiк.
4. Розгляд висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ 
"УКР НДI ПОБУТмАШ" за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту виконавчого органу, 
висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКР НДI 
ПОБУТмАШ".
6. Про розподiл прибутку i збиткiв 
Товариства та про нарахування дивiдендiв 
за 2014 рiк.
7. Про визначення основних напрямкiв 
дiяльностi ПАТ "УКР НДI ПОБУТмАШ" на 
2015 рiк.
8. Про обрання членiв наглядової ради.
9. Про обрання членiв правлiння.
10. Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
По першому питанню порядку денного: 
обрано робочi органи та лiчiльну комiсiю
По другому питанню порядку денного 
затверджено регламент проведення зборiв

Вирiшили по третьому питанню : Рiчнi 
результати дiяльностi ПАТ "УКР НДI 
ПОБУТмАШ" за 2014 рiк затвердити. 
Роботу правлiння визнати задовiльною.
Вирiшили по четвертому та п'ятому 
питанню Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКР 
НДI ПОБУТмАШ" за результатами 
перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi акцiонерного товариства за 
2014 рiк затвердити. 
Вирiшили по шостому питанню: У зв'язку 
iз збитками, отриманими вiд фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 
2014 рiк, виплату дивiдендiв за пiдсумками 
роботи ПАТ "УКР НДI ПОБУТмАШ" за 2014 
рiк не здiйснювати.
Вирiшили по сьомому питанню: Затверди-
ти запропонованi напрямки розвитку 
Товариства в 2015 р
Вирiшили по восьмому питанню: Обрати 
членiв наглядової ради
Вирiшили по дев'ятому питанню: обрати 
членiв правлiння
Вирiшили по десятому питанню: Обрати 
членiв ревiзiйної комiсiї

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

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

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  218  350
Основні засоби (за залишковою вартістю)  20  39
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  79  89
Сумарна дебіторська заборгованість  65  165
Грошові кошти та їх еквіваленти  38  41
Власний капітал  206  302
Статутний капітал  51  51
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  104  200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  12  48
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.47040380  -2.19032000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 -0.47040380  -2.19032000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  204080  204080
Цінні папери 
власних випусків, 
Викуплені протягом 
звітного періоду

Загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

Голова Правлiння ____________ Горiн Олександр миколайович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ПОБУТОВОГО мАШИНОБУДУВАННя”

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НіЖИНСЬКЕ «СОРТНАСіННЄОВОЧ»

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «Ніжинське 
«Сортнасіннєовоч», 00492405, 
16600, Чернігівська обл., 
м. Ніжин, вул. Генерала 
Корчагіна, 6, (04631)31779

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

30.04.2016

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

http://00492405.pat.ua/

Директор ПрАТ «Ніжинське «Сортнасіннєовоч»  Куліш В.Й.

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

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2015 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ СТРАхОВИЙ 
Дім», код за ЄДРПОУ 25201716, місцезнахо-
дження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, між-
міський код та телефон емітента: (044) 251-12-00

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

28.04.2016

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

www.ksd.net.ua
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПАТ "Український науково-
дослiдний i проектно-
конструкторський iнститут побутово-
го машинобудування"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14309505

3. Місцезнаходження 
емітента

84322 м. Краматорськ Шкiльна, 117

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062)263-65-15 (062)263-74-36

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

org@pobutmash.dn.ua

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

www.pobutmash.dn.ua

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

2. Текст повідомлення
Голова Правлiння Горiн Олександр Миколайович (паспорт: серiя КС но-

мер 214746 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 25.09.2002) 
звiльнено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
2.09380% на суму 1068.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «УкрНДIПобутМаш».

Член Правлiння Гейєр Геннадiй Валерiйович (паспорт: серiя ВС номер 
291915 виданий Ворошиловським РВУМВС України в м. Донецьку 
26.05.2000) звiльнено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.89670% на суму 457.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «УкрНДIПобутМаш». 

Член Правлiння Гордiєнко Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВВ 
номер 704066 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 
02.03.1999) звiльнено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.02450% на суму 12.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «УкрНДIПобутМаш». 

Член Правлiння Волощенко Олександр Вiкторович (паспорт: серiя ВЕ 
номер 544230 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 
20.11.2001) звiльнено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.14210% на суму 72.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «УкрНДIПобутМаш». 

Член Правлiння Красновський Iгор Наумович (паспорт: серiя ВА номер 
344027 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 02.07.1996) 
звiльнено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.96970% на суму 494.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «УкрНДIПобутМаш». 

Член Правлiння Статiнов Анатолiй Сергiйович (паспорт: серiя ММ но-
мер 577998 виданий Комiнтерновським РВХМУУМВС України в Харк.обл. 
11.07.2000) звiльнено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УкрНДIПобутМаш». 

Голова Наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя 
ТТ номер 200503 виданий Печерським РВГУДМС України в м. Києвi 
09.10.2013) звiльнено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.00490% на суму 2.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «УкрНДIПобутМаш». 

Член Наглядової ради Жидков Вiталiй Васильович (паспорт: серiя ВВ 

номер 074094 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 
14.10.1997) звiльнено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.26170% на суму 133.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«УкрНДIПобутМаш». 

Член Наглядової ради Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя 
ВА номер 515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 
25.11.1996) звiльнено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.17590% на суму 89.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«УкрНДIПобутМаш».

Голова ревiзiйної комiсiї Женiков Олег Вадимович (паспорт: серiя ВВ 
номер 074843 виданий Калiнiнським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 
05.11.1997) звiльнено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.48220% на суму 246.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«УкрНДIПобутМаш». 

Член ревiзiйної комiсiї Гнеушева Любов Вiкторiвна (паспорт: серiя ВК 
номер 290368 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 
04.07.2006) звiльнено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УкрНДIПобутМаш». 

Голова Правлiння Горiн Олександр Миколайович (паспорт: серiя КС 
номер 214746 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 
25.09.2002) призначено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 2.09380% на суму 1068.25 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 
1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 01.02.2011 по 
18.04.2013 директор ПАТ «Укр НДI Побутмаш»; з 19.04.2014 по 06.10.2014 
генеральний директор ПАТ «НОРД»; з 07.10.2014 директор ПАТ 
«УкрНДIПобутмаш». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ  «УкрНДIПобутМаш». 

Член Правлiння Чурiп Олег Олександрович (паспорт: серiя ВА 34 номер 
9497 виданий Пролетарським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 16.08.1996) 
призначено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.14210% на суму 72.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 21.09.2001 по 30.11.2013 за-
ступник головного конструктора ПАТ «УкрНДIПобутмаш»; з 02.12.2013 заст. 
головного конструктора ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «УкрНДIПобутМаш». 

Член Правлiння Гордiєнко Олександр Миколайович (паспорт: серiя 
ВВ номер 704066 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 
02.03.1999) призначено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.02450% на суму 12.50 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 
01.09.2010 по 02.12.2013 р.- заст. директора ПАТ «УкрНДIПобутмаш»; 
з 03.12.2013 по 15.02.2015 р. заст. головного iнженера по розвитку ПАТ 
«НОРД»; з 16.02.1015 нач. вiддiлу пiдготовки виробництва ПАТ 
«НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «УкрНДIПобутМаш». 

Член Правлiння Волощенко Олександр Вiкторович (паспорт: серiя ВЕ 
номер 544230 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 
20.11.2001) призначено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.14210% на суму 72.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 01.05.2001 по 30.11.2013 р. 
гол.конструктор ПАТ «УкрНДIПобутмаш»; з 02.12.2013 р. гол. конструктор 
ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«УкрНДIПобутМаш».

Член Правлiння Красновський Iгор Наумович (паспорт: серiя ВА номер 
344027 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 02.07.1996) 
призначено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.96970% на суму 494.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 01.11.2010 по 15.12.2014 р. 
керiвник ДВЦ ПАТ «УкрНДIПобутмаш»; з 16.12.2014 р. нач. вiддiлу випро-
бувань i дослiджень ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «УкрНДIПобутМаш». 

Член Правлiння Писарєва Юлiя Iванiвна (паспорт: серiя ВВ номер 
550659 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 21.08.1998) 
призначено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 

ПАТ “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ 
ПОБУТОВОГО мАШИНОБУДУВАННя”
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0.02400% на суму 12.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 01.11.2011 по 30.11.2013 р. пров. 
спец. вiддiлу гол. технолога ПАТ «УкрНДIПобутмаш»; з 02.12.2013 по 
23.12.2015 р. гол. спец. ПАТ «УкрНДIПобутмаш»; з 24.09.2015 р. гол. бухгал. 
ПАТ «УкрНДIПобутмаш». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «УкрНДIПобутМаш». 

Член Правлiння Статiнов Анатолiй Сергiйович (паспорт: серiя ММ 
номер 577998 виданий Комiнтерновським РВХМУУМВС України в Харк.
обл. 11.07.2000) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв з 26.09.2011 по 29.02.2012 р. в.о. гол. техно-
лога ПАТ «УкрНДIПобутмаш»; з 01.03.2012 по 30.11.2013 р. гол. техно-
лог ПАТ «УкрНДIПобутмаш»; з 02.12.2013 по 30.09.2015 р.  
гол. технолог ПАТ «НОРД»; з 01.10.2015 р. нач. КТ та ДВ вiддiлу ПАТ 
«НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПА  «УкрНДIПобутМаш». 

Голова Наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя ТТ 
номер 200503 виданий Печерським РВУМДС України в м. Києвi 09.10.2013) 
призначено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.00490% на суму 2.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 01.09.2010 по 20.02.2012 р. перший 
вiце-президент ПАТ «НОРД»; з 20.02.2012 р. генеральний директор ПАТ 
«НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«УкрНДIПобутМаш».

Член Наглядової ради Жидков Вiталiй Васильович (паспорт: серiя ВВ 
номер 074094 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 
14.10.1997) призначено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.26170% на суму 133.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 01.02.2007 р. вiце-президент 
ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«УкрНДIПобутМаш».

Член Наглядової ради Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя 
ВА номер 515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 
25.11.1996) призначено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.17590% на суму 89.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, iншi по-

сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 03.09.2001 р. нач. вiддiлу 
економiки ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «УкрНДIПобутМаш». 

Голова Ревiзiйної комiсiї Женiков Олег Вадимович (паспорт: серiя 
ВВ номер 074843 виданий Калiнiнським РВДМУУМВС України в Дон.
обл. 05.11.1997) призначено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0.48220% на суму 246.00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який при-
значено особу 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5  рокiв з 01.10.2010 р. директор по розвитку об»єктiв виробництва ПАТ 
«НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«УкрНДIПобутМаш». 

Член Ревiзiйної комiсiї Соловей Андрiй Валентинович (паспорт: 
серiя ВА номер 773580 виданий Ворошиловським РВУМВС України в м. 
Донецьку 28.07.1997) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв з 1999 по 2002 р. провiдний iнженер ДВЦ 
ДIХТ; з 02.09.2013 по 15.12.2014 р. заст. нач. ДВЦ ПАТ 
«УкрНДIПобутмаш»; з 16.12.2014 р. заст. нач. вiддiлу дослiджень ПАТ 
«НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«УкрНДIПобутМаш».

Член Ревiзiйної комiсiї Гнеушева Любов Вiкторiвна (паспорт: серiя ВК 
номер 290368 виданий Ленiнським РВУМВС України в м. Донецьку 
04.07.2006) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв з 01.12.2012 по 30.11.2013 р. iнженер техбюро ПАТ 
«УкрНДIПобутмаш»; з 01.12.2013 по 15.12.2015 р. провiдний iнженер 
ПАТ «УкрНДIПобутмаш»; з 16.12.2015 р. пров. iнженер вiддiлу випробу-
вань ПАТ «НОРД». Рiшення прийнято рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «УкрНДIПобутМаш». 

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Горiн Олександр миколайович

М.П.

ПОВіДОмЛЕННя
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРПРИБОРСЕРВIС»

Код за ЄДРПОУ: 25196292
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 35, корпус 21, 

офіс 322
Міжміський код, телефон та факс: (044) 221-76-85
Електронна поштова адреса: 25196292@fopsea.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://25196292.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКР-
ПРИБОРСЕРВIС» (Протокол №1 від 27.04.2016р.) відбулися наступні змі-
ни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Ревізор – Василенко Євген Михайлович (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.04.2016р. 
у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів (Протокол №1 від 27.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебував на посаді з 17.03.2014р. по 27.04.2016р.

Обрано. Ревізор – Нечаєва Анастасія Юріївна (згоду на розкриття пас-
портних даних фізичною особою не надано) з 27.04.2016р. у зв’язку із органі-
заційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 27.04.2016р.). Строк, на який призначено особу  – 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 50%. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі: 125 шт. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: Начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності.

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

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

Генеральний директор  Грибанов Олександр Никифорович
28.04.2016р.

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні!).
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕСС»

2.Код за ЄДРПОУ 20381837
3. Місцезнаходження 83001, м. Донецьк, площа Конституції, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0623353953 0623353953
5. Електронна поштова адреса praoprogress@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

vatprogress.pat.ua

7. Вид особливої' інформації Річна інформація емітента

П. Текст повідомлення
Річна інформація емітента, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-
ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для опублікування 

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

Приватне акціонерне товариство 
"Прогресс", 20381837Донецька, д/н, 
83001, мiсто Донецьк, площа Консти-
туції, будинок 1 (062) 335-75-04,

2. Дата розкриття повного тексту 
piчної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційнній базі даних Koміcii

28.04.2016

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

www.vatprogress.ua

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління  Протасова ірина Леонідівна
 (ініціали та прізвище керівника)
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ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВіДПОВіДАЛЬНіСТЮ «ЕКО»
Річна інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «ЕКО»
1.2 Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відпові-

дальністю 
1.3. Місцезнаходження емітента: 03056, Україна, м. Київ, проспект Нау-

ки, буд. №8.
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32104254

1.5. Міжміський код та телефон: (044) 393 94 00
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00  

№ 051427
1.7. Дата державноі реєстрації: 30.08.2002 р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
http://www.eko.com.ua/view.news/mode.view/id.180/ 
1.9. ТОВ «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп», код за ЄДРПОУ 

31992339

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

звітний попередній
Усього активів 1 966 483,0 2 033 389,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 289 739,0 325 171,0
Довгострокові фінансові інвестиції 50 998,0 50 998,0
Запаси 832 319,0 676 652,0
Сумарна дебіторська заборгованість 692 204,0 860 139,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 63 953,0 67 080,0
Власний капітал -465 683,0 -127 609,0 
Статутний капітал 533 520,0 533 520,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -999 203,0 -666 129,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 533 706,0 440 254,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 898 460,0 1 720 744,0

Облiгацiї серiї C. Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрiшнiх рин-
ках. Форма існування – бездокументарна. Закрите (приватне) розміщення.

5. інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на 
цінні папери емітента у депозитарній системі України 

Зміни реєстратора на протязі звітного періоду не було.
6. інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 

(осiб) - 8240, фонд оплати праці (тис.грн.) – 163 392.
7. інформація про дивіденди 
Дивiденди протягом звітного року не нараховувались i не виплачува-

лись.
8. інформація щодо аудиторського висновку
Незалежною аудиторською фiрмою, товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Баррiстер АГЕНС Груп» (надалi – 
Аудитор) проведена незалежна аудиторська перевiрка щодо повноти, 
достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству України, встановле-
ним нормативним вимогам щодо формування фiнансової звiтностi ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕКО» ( надалi – ТОВ 
«ЕКО»), що включають: 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)(форма №1) станом на 31.12.2015 
року включно.

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)(форма №2) за 
2015 рiк.

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)( форма № 3) за 2015 
рiк.

Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2015 рiк.
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2015 рiк, яка 

додається до цього аудиторського висновку та затверджена керiвництвом 
пiдприємства 01.01.2016 року.

Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності показує, що 
ТОВ «ЕКО» не має фінансових ресурсів, які можуть бути використані для 
погашення його поточних зобов’язань. 

Підприємство має не сприятливий стан абсолютної та швидкої ліквід-

ності, що свідчить про не достатній рівень наявності власних оборотних 
активів.

У Підприємства не достатньо грошових коштів, щоб у короткий термін 
часу розрахуватися із своїми кредиторами.

На підставі аналізу показників фінансового стану ТОВ «ЕКО», можна 
зробити висновок про реальність фінансового стану підприємства. 

Аудитори спостерігає не стабільність фінансового стану підприємства, 
та існування вірогідності того, що підприємство не зможе безперервно 
функціонувати як суб’єкт господарювання.

На думку аудитора, в періоді після дати складання фінансової звітності 
(31.12.2015 р.) до дати аудиторського висновку не відбувалося подій, які 
могли б суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Підприємства 
та призвести до значної зміни вартості його активів, зобов’язань або ре-
зультатів діяльності.

Рiчнi фiнансовi звiти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПО-
ВIДАЛЬНIСТЮ «ЕКО» станом на 31.12.2015 року включно, пiдтверджує 
аудиторська фiрма ТОВ «Аудиторська фiрма «Баррiстер АГЕНС Груп» 
(Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi 
№  2935, видане АПУ 30.05.2002 р. рiшення № 110)

Аудитор Цимбал Г. Д., сертифiкат Серiї А №004349, виданий АПУ  
29 вересня 2000 року рiшенням № 94, термiн дiї до 29.09.2019  
року ______________ (Цимбал Г.Д.)

9. інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 
оприлюднення 

Дата розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії (www.stockmarket.gov.ua): 29.04.2016 р. 

10. Підпис 
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

10.2. Генеральний директор ТОВ «ЕКО» Аврамчук Ф.П.
28.04.2016 р.

3. інформація про органи управління емітента, посадових осіб та 
його засновників

Управлiння Товариством здiйснюється Загальними зборами Учасникiв, 
Президентом, Генеральним директором. Контроль за дiяльнiстю Товари-

ства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. Голова ревiзiйної комiсiї не обирав-
ся. Засновниками ТОВ «ЕКО» є: Нечитайло Святослав Ігорович, Акціонер-
не товариство з обмеженою відповідальністю «NORTHWALL ІNVESTMENTS 
LІMІTED», Товариство з обмеженою відповідальністю «ДВС». 

N
з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові Рік наро-

дження Освіта Стаж керівної 
роботи (років)

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав

1 Президент Повніца Віктор Васильович 1971 Вища, інженер-
системотехнік.

13 Генеральний директор ТОВ "ЕКО"

2 Генеральний директор Аврамчук Федір Петрович 1974 Вища. 5 Перший заступник Генерального 
директора ТОВ «ЕКО»

3 Головний бухгалтер Червінська Таїсія Анатоліївна 1983 Вища, бухгалтер-
аудитор.

10 Головний бухгалтер ТОВ «Браво 
Сервис»

4. інформація про цінні папери емітента 

Се-
рія

Дата 
реєстрації 

емісії

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

емісії

Найменування органу, 
що зареєстрував 

емісію
Вид ЦП Форма 

випуску

Номінальна 
вартість 

(грн.)
Тип Кількість

(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.)
C 17.05.2010 27/2/10 ДКЦПФР Дісконтні облігаціі 

підприємств
іменні 2000 дісконтні,

іменні забезпеченні
40000 80000000
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство "Торговельно-
пiдприємницький центр", код за ЄДРПОУ 
05414775, Місцезнаходження: м. Київ , 
Голосiївський, 03022, м.Київ, Василькiвська, 34, 
тел. 044-257-50-00,

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.tpc.pat.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть 
«Аудиторська фiрма «СОВА» Audit company 
«SOVA» Ltd, 32825565 

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

Чергові річні загальні збори акціонерів відбулися 
15.04.2015 року. Позачергові збори не проводили-
ся. Скликання чергових загальних зборів акціоне-
рів відбулося за ініціативою Правління та Наглядо-
вої Ради Товариства. Перелік питань порядку 
денного запропонований Правлінням та Наглядо-
вою Радою товариства. Кворум 99.93 %. 
Перелiк питань порядку денного:
1) Визначення порядку проведення загальних 
зборiв акцiонерiв, обрання лiчильної комiсiї.
2) Розгляд звiту Правлiння товариства про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi товари-
ства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння товариства.
3) Розгляд звiту Наглядової ради товариства за 
2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Наглядової ради товариства.
4) Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї това-
риства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товари-
ства, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї то-
вариства.
5) Затвердження рiчного звiту та балансу товари-
ства за 2014 рiк.
6) Затвердження порядку розподiлу прибутку та ви-
значення порядку покриття збиткiв за 2014 рiк. При-
йняття рiшення про виплату дивiдендiв за 
пiдсумками 2014 року та затвердження їх розмiру. 
7) Визначення основних напрямкiв дiяльностi това-
риства на 2015 рiк.
8) Затвердження змiн до умов трудових 
договорiв(контрактiв), цивiльно-правових договорiв, 
що укладенi (укладатимуться) з членами Наглядо-
вої ради, змiна розмiру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(змiн до договорiв) з членами Наглядової ради.
9) Попереднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися товариством протягом не бiльше 
як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Результат розгляду питань порядку денного на за-
гальних зборах:
1) Перше питання порядку денного (бюлетень №1): 
Визначення порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерiв, обрання лiчильної комiсiї.
Формулювання рiшення: 
1. Провести загальнi збори акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства «Торговельно-
пiдприємницький центр» згiдно з порядком та регла-
ментом, визначеним у Положеннi про Загальнi збо-
ри акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства 
«Торговельно-пiдприємницький центр», затвердже-
ному загальними зборами акцiонерiв цього товари-
ства 19 квiтня 2011 року (Протокол № 19-2011).

Рiшення прийнято.
2. Для органiзацiї процедури голосування та 
пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати лiчильну 
комiсiю у наступному складi:
1) Голова комiсiї – Авакова I.М., бухгалтер,
2) Секретар комiсiї – Аваков В.Г., головний енерге-
тик,
3) Член комiсiї – Музиченко М.I., водiй автотран-
спортних засобiв.
Рiшення прийнято.
2) Друге питання порядку денного (бюлетень № 2) 
Розгляд звiту Правлiння товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 
2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Правлiння товариства.
Формулювання рiшення: Затвердити звiт Правлiння 
публiчного акцiонерного товариства «Торговельно-
пiдприємницький центр» про результати фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк 
(додаток № 2 до протоколу чергових рiчних загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «ТПЦ»). 
Рiшення прийнято.
3) Третє питання порядку денного (бюлетень № 3): 
Розгляд звiту Наглядової ради товариства за 2014 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради товариства.
Формулювання рiшення: Затвердити звiт Наглядо-
вої ради публiчного акцiонерного товариства 
«Торговельно-пiдприємницький центр» за 2014 рiк 
(додаток № 3 до протоколу чергових рiчних загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «ТПЦ»).
Рiшення прийнято.
4) Четверте питання порядку денного (бюлетень 
№  4) Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товари-
ства, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї то-
вариства.
Формулювання рiшення: Затвердити звiт та висно-
вки Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного това-
риства «Торговельно-пiдприємницький центр» за 
2014 рiк (додаток № 4 до протоколу чергових рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТПЦ»).
Рiшення прийнято.
5) П’яте питання порядку денного (бюлетень № 5) 
Затвердження рiчного звiту та балансу товариства 
за 2014 рiк.
Формулювання рiшення: Затвердити рiчний звiт та 
баланс публiчного акцiонерного товариства 
«Торговельно-пiдприємницький центр» за 2014 рiк 
(додаток № 5 до протоколу чергових рiчних загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «ТПЦ»).
Рiшення прийнято.
6) Шосте питання порядку денного (бюлетень № 6) 
Затвердження порядку розподiлу прибутку та ви-
значення порядку покриття збиткiв за 2014 рiк. При-
йняття рiшення про виплату дивiдендiв за 
пiдсумками 2014 року та затвердження їх розмiру. 
Формулювання рiшення: Затвердити порядок 
розподiлу прибутку та визначити порядок покриття 
збиткiв за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi публiчного акцiонерного товариства 
«Торговельно-пiдприємницький центр» за 2014 рiк 
згiдно з додатком № 6 до протоколу чергових рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТПЦ». Дивiденди 
за пiдсумками 2014 року не нараховувати та не ви-
плачувати.
Рiшення прийнято.
7) Сьоме питання порядку денного (бюлетень № 7) 
Визначення основних напрямкiв дiяльностi товари-
ства на 2015 рiк.
Формулювання рiшення: Визначити основнi на-
прямки дiяльностi публiчного акцiонерного товари-
ства «Торговельно-пiдприємницький центр» на 
2015 рiк вiдповiдно до додатку № 7 до протоколу 
чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«ТПЦ».
Рiшення прийнято.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВЕЛЬНО-ПIДПРИЄмНИЦЬКИЙ ЦЕНТР»
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8) Восьме питання порядку денного (бюлетень №8) 
Затвердження змiн до умов трудових договорiв 
(контрактiв), цивiльно-правових договорiв, що 
укладенi (укладатимуться) з членами Наглядової 
ради, змiна розмiру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв (змiн 
до договорiв) з членами Наглядової ради».
Формулювання рiшення:
1. Змiнити розмiр винагороди членiв Наглядової 
ради публiчного акцiонерного товариства 
«Торговельно-пiдприємницький центр» шляхом за-
твердження нового Кошторису винагороди членам 
Наглядової ради згiдно з додатком № 8 до протоко-
лу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«ТПЦ». Визнати таким, що втратив чиннiсть з 16 
квiтня 2015 року, Кошторис винагороди членам На-
глядової ради ПАТ «ТПЦ», затверджений загальни-
ми зборами акцiонерiв ПАТ «ТПЦ» 25 квiтня 2014 
року (Протокол №03-2014).
Рiшення прийнято.
2. Не вносити змiни до умов цивiльно-правових 
договорiв, якi затвердженi рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товари-
ства «Торговельно-пiдприємницький центр»25 
квiтня 2014 року (Протокол №03-2014) та якi укла-
датимуться з членами Наглядової ради товари-
ства.
Рiшення прийнято.
3. У зв’язку iз змiною розмiру винагороди, затверди-
ти змiни до умов трудового договору (контракту), 
укладеного 25 квiтня 2014 року з Головою Наглядо-
вої ради публiчного акцiонерного товариства 
«Торговельно-пiдприємницький центр» Алешем 
Трiскою вiдповiдно до додатку № 9 до протоколу 
чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«ТПЦ»
Рiшення прийнято.
4. У зв’язку iз змiною розмiру винагороди, затверди-
ти змiни до умов трудового договору (контракту), в 
редакцiї вiд 25 квiтня 2014 р., укладеного з заступ-
ником Голови Наглядової ради публiчного 
акцiонерного товариства «Торговельно-
пiдприємницький центр» Мартiном Каплом 
вiдповiдно до додатку № 10 до протоколу чергових 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТПЦ». 
Рiшення прийнято.
5. У зв’язку iз змiною розмiру винагороди, затверди-
ти змiни до умов трудового договору (контракту), в 
редакцiї вiд 25 квiтня 2014 р., укладеного з членом 
Наглядової ради публiчного акцiонерного товари-
ства «Торговельно-пiдприємницький центр» Тома-
шем Теппером вiдповiдно до додатку № 11 до про-
токолу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ТПЦ».
Рiшення прийнято.
6. У зв’язку iз змiною розмiру винагороди, затверди-
ти змiни до умов трудового договору (контракту), 
укладеного 25 квiтня 2014 року з членом Наглядо-
вої ради публiчного акцiонерного товариства 
«Торговельно-пiдприємницький центр» Костянти-
ном Анатолiйовичем Чижем вiдповiдно до додатку 
№ 12 до протоколу чергових рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ТПЦ». 
Рiшення прийнято.
7. Уповноважити голову правлiння публiчного 
акцiонерного товариства «Торговельно-пiдпри-
ємницький центр» Прядуна Iгоря Олексiйовича на 
пiдписання договорiв (змiн до договорiв) з членами 
Наглядової ради товариства. 
Рiшення прийнято.
9) Дев’яте питання порядку денного (бюлетень № 9) 
Попереднє схвалення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися товариством протягом не бiльше як 
одного року з дати прийняття такого рiшення.
Формулювання рiшення: 
В зв’язку з тим, що на дату проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi значнi 
правочини будуть вчинятися товариством у ходi по-
точної господарської дiяльностi, попередньо схва-
лити значнi правочини iз зазначенням їх характеру, 
якi можуть вчинятися публiчним акцiонерним

товариством «Торговельно-пiдприємницький 
центр» протягом не бiльше як одного року з дати 
проведення цих зборiв, та їх граничну сукупну 
вартiсть згiдно з додатком № 13 до протоколу 
чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «ТПЦ» .
Рiшення прийнято.
По всiм питанням порадку денного, якi розгляда-
лися на цих загальних зборах акцiонерiв iнших 
(додаткових) пропозицiй не надходило. За ре-
зультатами голосування на цих загальних збо-
рах, вiдповiдно до даних лiчильної комiсiї, май-
же з усiх питань порядку денного, рiшення були 
прийнятi одноголосно 100% акцiй-голосiв, якi 
брали участь у зборах.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що передував 
звітньому

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0 0.000

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0.000 0.000 0 0.000

Сума 
виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Дивiденди за пiдсумками звiтного перiоду 

та перiоду, що передував звiтному, не виплачували-
ся.

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 191129 196366
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

1053 5040

Довгострокові фінансові інвестиції 2817 2814
Запаси 17 19
Сумарна дебіторська заборгованість 3802 1809
Грошові кошти та їх еквіваленти 1494 1613
Власний капітал 156173 161865
Статутний капітал 1200 1200
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

( 8314 ) (11517)

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

29965 31463

Поточні зобов'язання і забезпечення 4991 3038
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.0488 0.0643

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

0.0488 0.0643

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

24008292 24008292

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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РіЧНА іНФОРмАЦія
емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВА РИСТВО «АВіАКОмПА-
Нія «міЖ НАРОДНі АВіАЛіНіЇ 
УКРАЇНИ» , 14348681, вул. Лисенка, 
будинок 4, м. Київ, Шевченківський, 
область, 01030, Україна, (044) 581-56-56

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

29.04.2016

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

www.flyUIA.com
http://stockmarket.gov.ua/

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

ТОВ «БДО» , 20197074

5. Ін-
фор-
мація 
про 
за-
галь-
ні 
збо-
ри

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 26.04.2016 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Порядок денний 
Зборів: 
1. Обрання лічильної комісії.
Вирішили: Обрати Лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб. Головою 
лічильної комісії Загальних зборів МАУ обрати Ікановіча П., та Куш-
нір А.В. – членом лічильної комісії Загальних зборів МАУ.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Вирішили:Обрати Бондаря О.В. Головою Загальних зборів МАУ, Ас-
таніну А.В. – секретарем Загальних зборів МАУ.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.
Вирішили: Звіт Виконавчого органу МАУ за 2015 рік взяти до уваги.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.
Вирішили: Звіт Наглядової ради МАУ за 2015 рік взяти до уваги.
5. Затвердження Висновків та розгляд звіту Ревізійної комісії за 
2015 рік.
Вирішили: Звіт Ревізійної комісії МАУ за 2015 рік затвердити.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність МАУ за 2015 рік, під-
тверджену незалежним аудитором.
7. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2015 рік.
Вирішили: Взяти до уваги Звіт та висновки зовнішнього аудитора 
ТОВ «БДО» про підтвердження річної фінансової звітності МАУ за 
2015 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2015 року.
Вирішили: Затвердити фінансовий результат діяльності Товариства 
за 2015 рік – збиток у сумі 504 923 тис. грн. В зв’язку з відсутністю 
чистого прибутку Товариства за 2015 рік та нерозподіленого прибутку 
минулих років здійснити виплату фіксованих дивідендів за привіле-
йованими акціями в сумі 2 045 грн. 52 коп. за рахунок резервного ка-
піталу. Затверджені збитки Товариства за 2015 рік у сумі 504 923 тис. 
грн. обліковувати в балансі Товариства на бухгалтерському рахунку 
«не покриті збитки минулих років» до їх покриття.

6. За результатами звітного року рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

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

звітний попередній
Усього активів 2659663 1453645
Основні засоби (за залишковою вартістю) 280490 194034
Довгострокові фінансові інвестиції 79643 14900
Запаси 143964 86782
Сумарна дебіторська заборгованість 1289127 659316
Грошові кошти та їх еквіваленти 328792 210485
Власний капітал -2590380 -2086197
Статутний капітал 103034 103034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2747018 -2242095
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1016274 614249
Поточні зобов'язання і забезпечення 4233769 2925593
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,03 -3,41
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,92 -3,07

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 490000 490000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Президент _______________________ Ю.В. мірошников
МП

РіЧНА іНФОРмАЦія ЕміТЕНТіВ, 
яКі ЗДіЙСНИЛИ ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ) РОЗміЩЕННя ЦіННИх 
ПАПЕРіВ, А ТАКОЖ ПРИВАТНИх (ЗАКРИТИх) АКЦіОНЕРНИх 

ТОВАРИСТВ, яКі НЕ ЗДіЙСНЮВАЛИ ПУБЛіЧНЕ (ВіДКРИТЕ) РОЗмі-
ЩЕННя ЦіННИх ПАПЕРіВ, КРім ПУБЛіЧНИх АКЦіОНЕРНИх ТОВА-

РИСТВ, яКі ЗДіЙСНИЛИ ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ) РОЗміЩЕННя 
ЦіННИх ПАПЕРіВ 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАхОВА 
КОмПАНIя "СОФіЙСЬКА 
БРАмА", 32709143, вул. Предславин-
ська, б. 28, м. Київ, Печерський р-н, 03150, 
Україна, (044) 353-20-10

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:// SofiyvskaBrama.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 АКЦіОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА міЖБАН-
КіВСЬКА ВАЛЮТНА 
БіРЖА" , 
22877057, вул. Межигірська, буд. 1, 
м. Київ, Подільський, Київська область, 
04070, Україна, (044) 461-54-30

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.uicegroup.com

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 "СЛАВУТ-
СЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗА-
ВОД", 00377733, Хмельницька обл.., 
Славутський р-н, 30068, с. Крупець, 
вул. Богдана Хмельницького, б 43, 
(03842) 7-06-91,

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

28.04.2016

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

www.malthouse.km.ua

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

ПрАТ "КПМГ Аудит", 31032100 

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

23.04.2015, чергові.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що 
передував 
звітньому

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених дивіден-
дів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденди в 2015 роцi не нараховувалися.

Порядок денний:
1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, об-

рання членiв лiчильної комiсiї
2.Затвердження звiту Дирекцiї Товариства про результати роботи та 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Визначення 
основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2015р. 

3.Затвердження звiту Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк.
4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 

рiк.
5.Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, 

Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї

7.Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв на 2015 – 
2016 р.р. 

8.Визначення порядку розподiлу прибутку та збиткiв Товариства за 2014 рiк.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Лiчильна комiсiя обрана в складi 3-х осiб: Броновицька Т.М– голова 

комiсiї, .Чеберяк Т.М, Бражук Л.В. – члени комiсiї. Головою зборiв обрано 
Бiлого Р.М., секретарем зборiв Мартинову С.Л.

2. Затверджено звiт Дирекцiї за 2014 р. та основнi напрямки на 2015 рiк.
3.Затверджено звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк.
4.Затверджено Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
5.Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.
6. Щодо укладення значних правочинiв.
Попередньо схвалити укладення договору (договорiв) з реалiзацiї солоду в 

межах загальної суми 1 107 млн. грн.., або еквiвалент 41 млн. Євро, протягом 
одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв.

Попередньо схвалити укладення договору (договорiв) з закупiвлi ячме-
ню в межах загальної суми 702 млн. грн., або еквiвалент 27 млн. Євро, 
протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборiв 
акцiонерiв.

Для забезпечення фiнансування виробничої дiяльностi Товариства по-
передньо схвалити укладення та пролонгацiю кредитного договору 
(договорiв) в межах загальної суми 756 млн. грн. , або еквiвалент 28 млн. 
Євро, протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних 
зборiв акцiонерiв.

Для забезпечення виробничої дiяльностi Товариства попередньо схва-
лити укладення договору (договорiв) на закупiвлю природного газу в об’ємi 
4200 тис м2 за цiнами, що не перевищують встановленi НКРЕКП України. 

7. Про визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за 2014 рiк. 
Не сплачувати дивiденди за 2014 рiк, направивши чистий прибуток на 

реалiзацiю iнвестицiйних проектiв та зменшення кредитної долi в структурi 
балансу пiдприємства.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 643983 553131
Основні засоби (за залишковою вартістю) 164608 151892
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 363261 239784
Сумарна дебіторська заборгованість 100 146 153 358
Грошові кошти та їх еквіваленти 4078 2152
Власний капітал 211764 212824
Статутний капітал 6176 6176
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 204044 205104
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2902 1726
Поточні зобов'язання і забезпечення 429317 338581
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0.04) 0.20
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(0.04) 0.20

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 24705920 24705920
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Дирекція Товариства

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 
«Київбуддеталькомплект» , 04012419, П.Сагайдачного, буд.25-г, м. Київ, 
Подільський, 04070, Україна, (044) 425-12-07

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності : аудит не проводився.

5. Інформація про загальні збори : чергові збори у 2015 році не проводи-
лися. Проведення наступних чергових зборів планується на червень 2016 
року.

6. Інформація про дивіденди : Дивідендит не виплачувалися
іі. Основні показники 

фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 4117,9 4076,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 159,6 173,1
Довгострокові фінансові інвестиції 4,9 4,9
Виробничі запаси 742,4 742,4
Сумарна дебіторська заборгованість 2213,5 2294,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 212,4 75,6
Власний капітал -687 -257,1
Статутний капітал 190,4 190,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -877,4 -447,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4804,9 4333,8
Чистий прибуток (збиток) -213,9 -64,9

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВБУДДЕТАЛЬКОмПЛЕКТ»
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РіЧНА іНФОРмАЦія
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "МІСТО БАНК" , 20966466, 
Фонтанська дорога,11, м. Одеса, 
Приморський, Одеська область, 
65009, Україна, 048 711 67 77

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://mistobank.com.ua

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

Аудиторсько-консалтингова фірма 
«Грантье» у вигляді товариства з 
обмеженою відповідальністю, 
21026423

5. Інформація 
про загальні 
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
19.04.2015 року. Кворум зборів: 89,2148% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах:
1. Обрання секретаря Загальних Зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження результатів діяльності АТ «Місто Банк» 
за 2014 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному 
звіту і балансу АТ «Місто Банк» за 2014 рік.
5. Щодо висновків зовнішнього аудиту по річному звіту 
АТ «Місто Банк» за 2014 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності і балансу АТ 
«Місто Банк» за 2014 рік.
7. Доповідь Ревізійної комісії по результатам розгляду 
звітів внутрішнього та зовнішнього аудиту.
8. Розподіл прибутку і збитків, затвердження розміру 
дивідендів по результатам діяльності АТ «Місто Банк» за 
2014 рік.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не 
надходило. 
Проведення загальних зборів ініційовано Спостережною 
Радою АТ "МІСТО БАНК".
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано секретаря Загальних Зборів АТ «МІСТО 
БАНК».
2. Обрано лічильну комісію АТ «МІСТО БАНК».
3.1. Робота Правління та Спостережної ради АТ «МІСТО 
БАНК» в 2014 році визнана задовільною та такою, що 
відповідає меті та напрямкам діяльності банку та 
положенням його установчих документів.
3.2. Затверджено результати діяльності АТ «МІСТО 
БАНК» за 2014 рік.
4. Затверджено висновки Ревізійної комісії по річному 
звіту і балансу АТ «МІСТО БАНК» за 2014 рік.
5. Прийнято до уваги Аудиторський звіт Аудиторської 
фірми «Де Візу» по фінансовій звітності АТ «Місто Банк» 
за 2014 рік.
6. Затверджено річну фінансову звітність і баланс АТ 
«МІСТО БАНК» за 2014 рік.
7. Прийнято до уваги доповідь Ревізійної комісії по 
результатам розгляду звітів внутрішнього та зовнішнього 
аудиту. Правлінню врахувати пропозиції Ревізійної 
комісії в подальшій діяльності банку.
8.1. Прийнято рішення прибуток за результатами 2014 
року згідно Міжнародних стандартів фінансової 
звітності направити до резервного фонду банку в сумі  
8 999 тис. грн. Залишок у розмірі 7 868 тис. грн., які 
знаходяться на рахунку обліку прибутку звітного року 
згідно національних стандартів бухгалтерського обліку, 
спрямувати на погашення непокритих збитків минулих 
років.
8.2. Прийнято рішення дивіденди по результатам 2014 
фінансового року не нараховувати.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 
25.05.2015 року. Кворум зборів: 90,0482% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах:

1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Внесення змін до статуту АТ «Місто Банк» з метою при-
ведення у відповідність до Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» від 04.07.2014  № 1587-VII.
4. Внесення змін до внутрішніх положень АТ «Місто Банк».
5. Припинення діяльності Ревізійної комісії, дострокове 
припинення повноважень Голови та членів Ревізійної ко-
місії АТ «Місто Банк».
6. Визначення кількісного складу Спостережної Ради АТ 
«Місто Банк».
7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів 
Спостережної Ради АТ «Місто Банк».
8. Обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «Міс-
то Банк» та затвердження умов договорів, що укладати-
муться з ними, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання зазначених договорів з членами Спостереж-
ної Ради Банку.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не над-
ходило. 
Проведення загальних зборів ініційовано Спостережною 
Радою АТ "Місто Банк".
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано секретаря Загальних Зборів АТ «Місто Банк».
2. Обрано лічильну комісію АТ «Місто Банк».
3.1. Затверджено зміни до Статуту АТ «Місто Банк».
3.2. Вирішено надати документи для погодження Статуту 
АТ «Місто Банк» до Національного банку України та дер-
жавної реєстрації згідно чинного законодавства України.
4. Затверджено Положення про Правління АТ «Місто Банк», 
Положення про Спостережну раду АТ «Місто Банк».
5.1. Вирішено припинити діяльність Ревізійної комісії.
5.2.  Вирішено достроково припинити повноваження Го-
лови Ревізійної комісії Корецької Н.І. та члена Ревізійної 
комісії Майбороди І.М.
5.3.  Вирішено положення про Ревізійну комісію визнати 
таким, що втратило чинність.
6. Затверджено кількісний склад Спостережної ради АТ 
«Місто Банк» з п’яти осіб, а саме: чотири члена Спосте-
режної ради є учасниками банку або їх представниками, 
а один член Спостережної ради є незалежним.
7. Вирішено достроково припинити повноваження всіх 
членів Спостережної ради з 26 травня 2015 року з метою 
їх наступного переобрання.
8.1. Обрано Спостережну раду АТ «Місто Банк» на три-
річний термін у складі:
Голова Спостережної ради:
1) Єршов Євгеній Іванович, директор СП «ЮНІМАКС»,
Члени Спостережної ради:
2) Денісенкова Тетяна Петрівна, головний бухгалтер СП 
«ЮНІМАКС»,
3) Корецька Наталя Іллівна, директор ТОВ «РОЛВЕНДЕН 
СТАНДАРТ»,
4) Майборода Ірина Михайлівна, представник акціонера 
ТОВ «РОЛВЕНДЕН СТАНДАРТ».
5) Цюрупа Василь Іванович, як незалежний член.
8.2. Вирішено укласти з членами спостережної ради у 
термін до 31.06.2015 договори/контракти на умовах згід-
но внутрішніх нормативних документів банку.
8.3. Вирішено уповноважити Голову Правління банку під-
писати договори/контракти з членами Спостережної 
ради.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 
25.08.2015 року. Кворум зборів: 90,0482% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах:
1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Визначення кількісного складу Спостережної Ради АТ 
«Місто Банк».
4. Обрання членів Спостережної Ради АТ «Місто Банк».
Пропозицій до переліку питань порядку денного не 
надходило. 
Проведення загальних зборів ініційовано Спостережною 
Радою АТ “Місто Банк”.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано секретаря Загальних Зборів АТ «Місто Банк».

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “міСТО БАНК”
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2. Обрано лічильну комісію АТ «Місто Банк».
3. Затверджено кількісний склад Спостережної ради АТ 
«Місто Банк» з п’яти осіб, а саме: три члена Спостереж-
ної ради є учасниками банку або їх представниками, а 
два члена Спостережної ради - незалежними.
4.1. Вирішено достроково припинити повноваження всіх 
членів Спостережної ради з  метою їх наступного переоб-
рання.
4.2. Обрано Спостережну раду АТ «Місто Банк» на три-
річний термін у складі:
Голова Спостережної ради:
1) Єршов Євгеній Іванович, директор СП «ЮНІМАКС»,
Члени Спостережної ради:
2) Денісенкова Тетяна Петрівна, головний бухгалтер СП 
«ЮНІМАКС»,
3) Майборода Ірина Михайлівна, представник акціонера 
ТОВ «РОЛВЕНДЕН СТАНДАРТ»,
4) Цюрупа Василь Іванович, як незалежний член,
5) Бокарюк Лариса Миколаївна, як незалежний член.

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 2 203 903 1 857 184
Грошові кошти та їх еквіваленти 184 311 180 286
Кошти в інших банках 0 12 655
Кредити та заборгованість клієнтів 1 782 049 1 397 313
Усього зобов’язань  1 898 591 1 535 032
Кошти банків 3 955 75 505
Кошти клієнтів 1 362 391 1 247 571
Усього власного капіталу та частка меншості 305 312 322 152
Статутний капітал 299 980 299 980
Чистий прибуток/(збиток) -20 749 8 999
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) -0,07 0,03
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,07 0,03

Голова Правління Демченко і.А.

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

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

СIЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБмЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"УКРАЇНА", 03794911,
16562, Чернiгiвська обл., 
Бахмацький р-н., с. Голiнка, 
вул.  Незалежностi, буд. 57
(04635) 4 46 16 

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

stov-ukraina.in.ua 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Аудитор-
ська фiрма "Iнтелект-Капiтал", 
36391522 

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попе-

редній
Усього активів 211734 161008
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15022 12054
Довгострокові фінансові інвестиції 1 6001
Запаси 56841 29168
Сумарна дебіторська заборгованість 47355 26662
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 47
Власний капітал 21897 12541
Статутний капітал 3245 3245
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12657 3301
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 51490 50000
Поточні зобов'язання і забезпечення 138347 98467
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«СК-АГРО», 
код за ЄДРПОУ 33976979,
Сумська , Липоводолинський район, 
42506, селище Калiнiнське,- (054) 
525-14-70

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

28.04.2016

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

http://www.agrotrade.ua

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

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«ПРАЙС-АУДИТ», 23456582

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника
Період

звіт-
ний 

попере-
дній

Усього активів 918234 506719
Основні засоби (за залишковою вартістю) 37983 23706
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 75484 68787
Сумарна дебіторська заборгованість 438421 185003
Грошові кошти та їх еквіваленти 89 1089
Власний капітал 219906 169723
Статутний капітал 75 75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 171479 140771
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 17263
Поточні зобов'язання і забезпечення 698328 319733
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номінальна 
вартість

- 20265

у відсотках від 
статутного капіталу

- 270,2

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

0 20265
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РіЧНА іНФОРмАЦія за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗI ГРУП», Україна Київ-
ська обл. Києво-Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вулиця Промисло-
ва, будинок 5, 33870713, (044) 496-32-00

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

3. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.fozzy.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.і.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РIАЛ АУДИТ», 38013592

5. інформація про загальні збори 
23.04.2015 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ1.Про обрання Голови та Се-

кретаря річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів АТ «ФОЗЗІ ГРУП», 
затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення 
повноважень Голови та членів Лічильної комісії.2.Розгляд звіту Наглядової 
ради АТ «ФОЗЗІ ГРУП» про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.3.Розгляд звіту Генерального Директора АТ 
«ФОЗЗІ ГРУП» про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.4.Затвердження річного звіту АТ «ФОЗЗІ ГРУП» за 2014 рік, 
в тому числі фінансового звіту і балансу товариства за 2014 рік. 5.Про роз-
поділ прибутку АТ «ФОЗЗІ ГРУП» за підсумками роботи за 2014 рік. Затвер-
дження розміру річних дивідендів.6.Про схвалення та попереднє схвален-
ня значних правочинів.Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів АТ 
«ФОЗЗІ ГРУП», скликаних на 23 квітня 2015 року, від Акціонерів не надхо-
дили, у зв'язку з чим, зміни до порядку денного Зборів не вносились.
ВИРІШИЛИ:1. 1.Головою річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів об-
рати Акціонера Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ФОЗЗІ ГРУП», (далі - ТОВ «ФОЗЗІ ГРУП»), в особі Директо-
ра Костельмана Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту; 
2.Секретарем річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів обрати Акціо-
нера Товариства Гнатенка Юрія Петровича; 3.Затвердити склад Лічильної 
комісії у кількості 2 особи та обрати наступний склад Лічильної комісії: Го-
лова Лічильної комісії - Казанцева Альона Олександрівна, член Лічильної 
комісії -Малімонов Денис Олександрович. 4. Повноваження Лічильної комі-
сії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну 
комісію, відповідно до чинного законодавства.2. Затвердити звіт Наглядо-
вої Ради АТ «ФОЗЗІ ГРУП» про роботу за 2014 рік. Роботу Наглядової Ради 
АТ «ФОЗЗІ ГРУП» за 2014 рік визнати задовільною.3.Затвердити звіт Гене-
рального Директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» про роботу за 2014 рік. Роботу Ге-
нерального Директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» за 2014 рік визнати задовільною. 
4. Затвердити річний звіт АТ «ФОЗЗІ ГРУП» за 2014 рік, у тому числі фінан-
сову звітність Товариства за 2014 рік.5. 1.Чистий прибуток Товариства за 
2014 рік у розмірі 846 943,34 (вісімсот сорок шість тисяч дев'ятсот сорок 
три гривні 34 копійки) гривень та частину нерозподіленого прибутку Това-
риства за попередні роки у розмірі 813 153 056,66 (вісімсот тринадцять 
мільйонів сто п'ятдесят три тисячі п'ятдесят шість гривень 66 копійок) гри-
вень направити на виплату дивідендів. 2.Нарахувати та виплатити Акціо-
нерам Товариства дивіденди з розрахунком на одну просту іменну акцію в 
розмірі - 407,00 (чотириста сім гривень 00 копійок) гривень. 3.Доручити На-
глядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх випла-
ти. 4.Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами, шляхом 

перерахування на вказані Акціонерами поточні рахунки в банківських 
установах.5.Частину нерозподіленого прибутку Товариства за попередні 
роки у розмірі 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 копійок) гривень напра-
вити на формування резервного капіталу Товариства.6.Іншу частину не-
розподіленого прибутку Товариства за попередні роки у розмірі  
205 749 922,60 (двісті п'ять мільйонів сімсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот 
двадцять дві гривні 60 копійок) гривень не розподіляти.6. 1.Попередньо 
схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської 
діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів 
Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів 
позики, поставки, купівлі-продажу, будь-яких інших господарських догово-
рів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) 
правочину (правочинів), сумарно за однорідними ознаками становить 25 і 
більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства, що становить 409 147 546,51 (чотириста дев'ять міль-
йонів сто сорок сім тисяч п'ятсот сорок шість гривень 51 копійка) гривень. 
При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним неза-
лежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, 
збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іно-
земних валют. Вчинення Товариством такого (таких) правочину (правочи-
нів), здійснюється виключно після прийняття відповідного рішення Нагля-
довою радою Товариства. 2.Уповноважити Керівника Товариства або 
особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це до-
віреністю, виданою Керівником Товариства, протягом 1 (одного) року з дати 
проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчи-
нення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених 
цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо до-
зволу Наглядової ради Товариства.

іі. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1708404 1636590
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1466864 1531797
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 241505 433
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 256
Власний капітал 505004 1022050
Статутний капітал 2000 2000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 502704 1020050
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 209 340209
Поточні зобов'язання і забезпечення 1203191 274331
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

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

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

Публiчне акцiонерне товариство "Судноплавна 
компанiя "Укррiчфлот", 00017733, м. Київ, 
Подiльський район, 04071, вул. Електрикiв, буд.8 
(044) 594 57 88

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.ukrrichflot.ua

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - під-
приємця), якою про-
ведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудитор-
ська фiрма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», 
21603903 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма «ПрайсвотерхаусКуперс 
(Аудит)», 21603903

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповню-
ється у випадку, 
якщо емітент - акці-
онерне товариство)

Чергові (річні) загальні збори акціонерів АСК «Укрріч-
флот» за результатами діяльності у 2014 році були 
проведені 28 квітня 2015 року. 
На загальних зборах розглядалися такі питання:
1. Про обрання лічильної комісії
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту наглядової ради Компанії, виконавчого органу Ком-
панії, звіту ревізійної комісії Компанії. Про затвер-
дження висновку ревізійної комісії
3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) нагля-
дової ради (в тому числі рішень щодо обрання гене-
рального директора Компанії) та схвалення правочи-
нів, вчинених Компанією.
4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2014 рік
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2014 
рік та про виплату дивідендів
6. Про дострокове припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Компа-
нії. Про затвердження статуту Компанії у новій редак-
ції, надання повноважень на підписання статуту Ком-
панії у новій редакції
8. Про обрання членів наглядової ради
9. Про затвердження умов цивільно-правових або 
трудових договорів, що укладатимуться з головою та 
членами наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди та обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових або трудових дого-
ворів з головою та членами наглядової ради
10. Про обрання голови наглядової ради
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного - вiдсутнi.
Результати розгляду питань порядку денного: Рiшення 
прийнятi з усiх питань порядку денного.
З першого питання прийнято рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Овденко Галина Володимирiвна - голова лiчильної 
комiсiї;
Лагодюк Євгенiй Степанович - член лiчильної комiсiї;
Кустова Вiкторiя Леонiдiвна - член лiчильної комiсiї;
Куликова Людмила Олексiївна - член лiчильної 
комiсiї;
Вагiна Тетяна Григорiвна - член лiчильної комiсiї;
Новоторова Свiтлана Олександрiвна - член лiчильної 
комiсiї;
Шарудило Олена Iванiвна - член лiчильної комiсiї.
2. Встановити, що повноваження цього складу 
лiчильної комiсiї припиняються з моменту складення 
належним чином протоколу про пiдсумки голосуван-
ня на цих загальних зборах.

З другого питання прийнято рiшення:
1. Затвердити звiт наглядової ради за 2014 рiк.
2. Затвердити звiт генерального директора (виконую-
чого обов’язки генерального директора) за 2014 рiк.
3. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
4. Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Компанiї за 2014 рiк.
З третього питання прийнято рiшення:
1. Схвалити (затвердити) рiшення (дiї) наглядової 
ради АСК «Укррiчфлот» за перiод з 24.03.2014 року 
по 27.04.2015 року (вiдповiдно до перелiку рiшень 
Наглядової ради АСК «Укррiчфлот» та правочинiв, 
викладеного в Додатку № 1 до Протоколу Зборiв 
акцiонерiв).
2. Схвалити правочини, вчиненi Компанiєю вiдповiдно 
до перелiку правочинiв, викладеного в Додатку № 2 
до Протоколу Зборiв акцiонерiв.
З четвертого питання прийнято рiшення:
1. Затвердити рiчний звiт АСК «Укррiчфлот» за 2014 
рiк.
З п’ятого питання прийнято рiшення:
1. Прибуток АСК «Укррiчфлот» за 2014 рiк в розмiрi 
6,896 млн. грн. (шiсть мiльйонiв вiсiмсот дев’яносто 
шiсть тисяч гривень) не розподiляти та спрямувати на 
покриття збиткiв минулих рокiв.
2. У зв’язку зi спрямуванням прибутку АСК «Укррiчфлот» 
за 2014 рiк в повному обсязi на покриття збиткiв мину-
лих рокiв, дивiденди за наслiдками роботи за 2014 рiк 
не нараховувати та не виплачувати.
З шостого питання прийнято рiшення:
1. Достроково припинити повноваження (вiдкликати 
iз займаних посад) голови та членiв Наглядової ради 
АСК «Укррiчфлот», якi обранi згiдно рiшення загаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014 року:
- Головка Сергiя Анатолiйовича;
- Маркова Максима Олександровича;
- Князевої Марини Олександрiвни;
- Ковалишина Сергiя Iвановича;
- Кузнецова Григорiя Васильовича;
- Малинiна Максима Юрiйовича;
- Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича.
З сьомого питання прийнято рiшення:
1. Внести змiни та доповнення до Статуту Компанiї, 
пов’язанi зi змiною кворуму загальних зборiв 
акцiонерiв та iншими редакцiйними змiнами, шляхом 
викладення Статуту у новiй редакцiї.
2. Затвердити Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ 
«УКРРIЧФЛОТ» у новiй редакцiї.
3. Надати повноваження та доручити пiдписати Ста-
тут Компанiї Головi загальних зборiв акцiонерiв 
Барановськiй Марiї Iванiвнi (податковий номер 
ХХХХХХХХХХ) та акцiонеру Головку Сергiю 
Анатолiйовичу (податковий номер ХХХХХХХХХХ). 
4. Уповноважити виконавчий орган Компанiї здiйснити 
всi необхiднi дiї (з правом видачi довiреностей) для 
державної реєстрацiї Статуту Компанiї у новiй 
редакцiї в органах державної реєстрацiї та внесення 
вiдповiдних змiн до Єдиного державного реєстру 
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
З восьмого питання прийнято рiшення:
1.Обрати членами Наглядової ради:
- Головка Сергiя Анатолiйовича;
- Ковалишина Сергiя Iвановича;
- Маркова Максима Олександровича;
- Князеву Марину Олександрiвну;
- Кузнецова Григорiя Васильовича;
- Сарапулову Олену Євгенiвну;
- Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича.
З дев’ятого питання прийнято рiшення:
1. Затвердити умови трудового договору, який укла-
датиметься з головою наглядової ради – фiзичною 
особою (викладенi у проектi трудового договору 
(контракту), Додаток №3 до протоколу Зборiв 
акцiонерiв), у зв'язку з чим:
а) встановити, що посада голови наглядової ради 
Компанiї входить до штатного розпису Компанiї.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СУДНОПЛАВНА КОмПАНIя “УКРРIЧФЛОТ”
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б) затвердити максимальний розмiр коштiв, якi мо-
жуть бути витраченi на утримання та забезпечення 
дiяльностi наглядової ради, апарату наглядової ради, 
оплату працi голови наглядової ради Компанiї на 
рiвнi, затвердженому черговими загальними зборами 
акцiонерiв 20.04.2011 року. 
в) делегувати головi наглядової ради повноваження 
по визначенню напрямкiв використання коштiв, 
видiлених на утримання та забезпечення дiяльностi 
наглядової ради Компанiї, апарату наглядової ради 
Компанiї, оплату працi голови наглядової ради 
Компанiї.
г) делегувати генеральному директору Компанiї по-
вноваження по виплатi коштiв, за напрямами, визна-
ченими наглядовою радою.
2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi 
укладатимуться iз членами наглядової ради – 
фiзичними особами (викладенi у проектi цивiльно-
правового договору iз фiзичною особою членом На-
глядової ради, Додаток №4), у зв'язку з чим 
встановити, що:
- члени наглядової ради – фiзичнi особи дiють на 
пiдставi цивiльно-правових договорiв та не входять 
до штатного розпису Компанiї;
- розмiр винагороди, яка виплачується Компанiєю 
члену наглядової ради становить 10 000,00 грн. (Де-
сять тисяч гривень 00 копiйок) на мiсяць.
3. Доручити генеральному директору пiдписати тру-
довий договiр (контракт) iз головою наглядової ради 
та цивiльно-правовi договори iз членами наглядової 
ради Компанiї.
З десятого питання прийнято рiшення:
1. Обрати головою наглядової ради Головка Сергiя 
Анатолiйовича. 

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що 
передував 
звітньому

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За результатами роботи за 2014 рiк дивiденди 

не нараховувалися та не виплачувалися. 
Рiшення про виплату дивiдендiв за результа-
тами звiтного перiоду (2015 рiк) прийнято на 
загальних зборах акцiонерiв, які відбулися 27 
квiтня 2016 року. Станом на дату підготовки 
цього звіту за результатами звiтного 2015 
року дивiденди не нарахованi та не виплаченi, 
дата виплати дивiдендiв за результатами 
звiтного перiоду не встановлена. 

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  1 275 027  1 114 710
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 094 528  943 784
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 28 154 35 330
Сумарна дебіторська заборгованість 99 837 95 852
Грошові кошти та їх еквіваленти  18 491  10 150
Власний капітал  884 237  823 915
Статутний капітал  60 000 475 531
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

 487 226 (17 545)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 144 610 141 069
Поточні зобов'язання і забезпечення 246 180 149 726
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,39 0,04

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

0,39 0,04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 171428620 171428620
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Генеральний директор  Д.О. москаленко

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГО-
ГIДРО мЕхАНIЗАЦIя", 
00117274Дніпропетровська, 
ДНIПРОВСЬКИЙ, 51914, 
ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, 
ДНIПРОБУДIВСЬКА,16 0569-552278,

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

27.04.2016

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

 http://stockmarket.gov.ua/db/xml/
yearreports/

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

Аудит не проводился

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

загальні збори не проводилися

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

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звіт-
ний 

попере-
дній

Усього активів 6844 7871
Основні засоби (за залишковою вартістю) 593 805
Довгострокові фінансові інвестиції 5628 5628
Запаси 117 364
Сумарна дебіторська заборгованість 12 68
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 309
Власний капітал -2577 -1417
Статутний капітал 15233 15233
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17810 -16650
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 466 3320
Поточні зобов'язання і забезпечення 8955 5968
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-3.50 -30.4

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 331148 331148
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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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"УНIВЕРмАГ "ЛУЦЬК", 
01557325Волинська , 43025, 
мiсто Луцьк, проспект Волi, 1 
(0332) 78-48-18 ,

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

01557325.pat.ua

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

Приватне пiдприємство "Аудитор-
ська фiрма "СЕРВIС – АУДИТ", 
32205930 Приватне пiдприємство 
"Аудиторська фiрма "СЕРВIС –  
АУДИТ", 32205930

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

Загальні збори акціонерів публічно-
го акціонерного товариства 
«Універмаг «Луцьк» проведено 
27.04.2016 року.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що 
передував звітньому

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за  про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

- - - -

Дата виплати дивідендів - - - -
Опис Загальними зборами акцiонерiв ПАт "Унiвермаг 

вiд 27.04.2016 року (Протокол №27/04/2016 вiд 
27.04.2016 р.) прийнято рiшення, що за 
пiдсумками роботи в 2015 роцi Товариство має 
збитки вiд фiнансово - господарської дiяльностi в 
сумi 124 382 тис. грн. Розподiл прибутку за 2015 
рiк не затверджувати, в зв’язку з його вiдсутнiстю.
Дивiденди за результатами господарської 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк не нараховува-
ти та не сплачувати. 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 111646 98182
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15780 11081
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10 12
Сумарна дебіторська заборгованість 12433 1733
Грошові кошти та їх еквіваленти 4097 1769
Власний капітал -262413 -135842
Статутний капітал 1625 1625
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -264038 -137467
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 301027 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 73032 234024
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.) 232200 232200
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КЛАСИК-
БАНК", 23926846 Кiровський р-н., 
49000, м.Днiпропетровськ, Комсомоль-
ська, буд.62, нежиле примiщення 17 
0562356062 ,

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.bankclassik.com

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 
"АКТИВ-АУДИТ", 30785437 Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ", 
30785437

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 319515 1090537
Грошові кошти та їх еквіваленти 11532 65232
Кошти в інших банках 189 28569
Кредити та заборгованість клієнтів 306222 995137
Усього зобов'язань 94002 865081
Кошти банків 7573 105091
Кошти клієнтів 79655 753660
Усього власного капіталу та частка меншості 225513 225456
Статутний капітал 220000 220000
Чистий прибуток/(збиток) 233 720
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

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

0 0

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТ-
СТВО ФIНАНСОВОГО РОЗВИТКУ", 
32160001м. Київ , Печерський, 01001, м.Київ, 
вул.Ольгинська,3 (044) 277-72-43,

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

28.04.2016

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

www.ufin.com.ua/еmitent/zvit.htm

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Судноплавна компанiя 
"Укррiчфлот"

2. Код за ЄДРПОУ 00017733
3. Місцезнаходження 04071, мiсто Київ, вулиця 

Електрикiв, буд. 8
4. Міжміський код, телефон та факс 044 594-57-88 044 594-57-89
5. Електронна поштова адреса O.Ageenko@ukrrichflot.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ukrrichflot.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 

«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року достроково припинено повноваження 
(вiдкликано з займаної посади) голови наглядової ради АСК «Укррiчфлот» 
Головко Сергiя Анатолiйовича. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, володiє 1997 простих iменних акцiй АСК «Укррiчфлот», що складає 
частку в розмiрi 0.0011% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийнят-
тя рiшення: пропозицiя акцiонера, що володiє бiльше 5% акцiй у статутно-
му капiталi АСК «Укррiчфлот» щодо включення питання про дострокове 
припинення повноважень голови та членiв наглядової ради до порядку 
денного загальних зборiв. Головко С.А. обiймав посаду голови наглядової 
ради з 28 квiтня 2015 року по 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано 
з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Маркова 
Максима Олександровича. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, володiє 298 простих iменних акцiй АСК «Укррiчфлот», що складає 
частку в розмiрi 0.0001% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийнят-
тя рiшення: пропозицiя акцiонера, що володiє бiльше 5% акцiй у статутно-
му капiталi АСК «Укррiчфлот» щодо включення питання про дострокове 
припинення повноважень голови та членiв наглядової ради до порядку 
денного загальних зборiв. Марков М.О. обiймав посаду члена наглядової 
ради з 28 квiтня 2015 року по 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано 
з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Князевої Ма-
рини Олександрiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє 145 простими iменними акцiями АСК «Укррiчфлот», що складає 
частку в розмiрi 0.000084% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава при-
йняття рiшення: пропозицiя акцiонера, що володiє бiльше 5% акцiй у ста-
тутному капiталi АСК «Укррiчфлот» щодо включення питання про достро-
кове припинення повноважень голови та членiв наглядової ради до 
порядку денного загальних зборiв. Князева М.О. обiймала посаду члена 
наглядової ради з 28 квiтня 2015 року по 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано 
з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Ковалишина 
Сергiя Iвановича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
1087 простими iменними акцiями АСК «Укррiчфлот», що складає частку у 
розмiрi 0.0006% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття 
рiшення: пропозицiя акцiонера, що володiє бiльше 5% акцiй у статутному 
капiталi АСК «Укррiчфлот» щодо включення питання про дострокове при-
пинення повноважень голови та членiв наглядової ради до порядку денно-
го загальних зборiв. Ковалишин С.I. обiймав посаду члена наглядової ради 
з 28 квiтня 2015 року по 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано 
з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Кузнецова 
Григорiя Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє 1 простою iменною акцiєю АСК «Укррiчфлот», що складає частку у 
розмiрi 0.00000058% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття 
рiшення: пропозицiя акцiонера, що володiє бiльше 5% акцiй у статутному 
капiталi АСК «Укррiчфлот» щодо включення питання про дострокове при-
пинення повноважень голови та членiв наглядової ради до порядку денно-

го загальних зборiв. Кузнецов Г.В. обiймав посаду члена наглядової ради з 
28 квiтня 2015 року по 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано 
з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Сарапулової 
Олени Євгенiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
1  простою iменною акцiєю АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 
0.00000058% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: 
пропозицiя акцiонера, що володiє бiльше 5% акцiй у статутному капiталi 
АСК «Укррiчфлот» щодо включення питання про дострокове припинення 
повноважень голови та членiв наглядової ради до порядку денного загаль-
них зборiв. Сарапулова О.Є. обiймала посаду члена наглядової ради з 
28  квiтня 2015 року по 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано 
з займаної посади) члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» Матвiйчука 
Сергiя Анатолiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є 
акцiонером АСК «Укррiчфлот», часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера, що володiє 
бiльше 5% акцiй у статутному капiталi АСК «Укррiчфлот» щодо включення 
питання про дострокове припинення повноважень голови та членiв нагля-
дової ради до порядку денного загальних зборiв. Матвiйчук С.А. обiймав 
посаду члена наглядової ради з 28 квiтня 2015 року по 27 квiтня 2016 
року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року Головко Сергiя Анатолiйовича обрано 
членом наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1997 простих iменних акцiй 
АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.0011% в статутному 
капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та за-
ява Головко С.А. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Головко С.А. обiймав посаду голови наглядової ради 
АСК «Укррiчфлот» з 23 вересня 2008 року по 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року Сарапулову Олену Євгенiвну обрано 
членом наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1 простою iменною акцiєю 
АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.00000058% в статутному 
капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та за-
ява Сарапулової О.Є. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: Сарапулова О.Є. не надала згоди на розкриття 
персональної iнформацiї.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича об-
рано членом наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, не є акцiонером АСК «Укррiчфлот», 
не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття 
рiшення: пропозицiя акцiонера та заява Матвiйчука С.А. Iнформацiя про 
iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Матвiйчук  С.А. 
обiймав посаду члена наглядової ради АСК «Укррiчфлот» з 20 квiтня 2011 
року по 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року Ковалишина Сергiя Iвановича обрано 
членом наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1087 простими iменними 
акцiями АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.0006% в статут-
ному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера 
та заява Ковалишина С.I. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: Ковалишин С.I. обiймав посаду члена нагля-
дової ради АСК «Укррiчфлот» з 23 листопада 2010 року по 27 квiтня 2016 
року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року Уманську Олену Петрiвну обрано чле-
ном наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 2 простими iменними 
акцiями АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.000001% в ста-
тутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя 
акцiонера та заява Уманської О.П. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Уманська О.П. не надала згоди на роз-
криття персональної iнформацiї.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
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«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року Терещука Олександра Олександрови-
ча обрано членом наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1 простою 
iменною акцiєю АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.00000058% 
в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя 
акцiонера та заява Терещука О.О. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Терещук О.О. не надав згоди на роз-
криття персональної iнформацiї.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiчфлот» 
вiд 27 квiтня 2016 року Машковцева Сергiя Вячеславовича обрано членом на-
глядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, володiє 1 простою iменною акцiєю АСК «Укррiчфлот», що 
складає частку в розмiрi 0.00000058% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава 
прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та заява Машковцева С.В. Iнформацiя 
про iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Машков-
цев  С.В. не надав згоди на розкриття персональної iнформацiї.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року Головко Сергiя Анатолiйовича обрано 
головою наглядової ради АСК «Укррiчфлот» строком на 3 роки. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1997 простих iменних акцiй 
АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.0011% в статутному 
капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та за-
ява Головко С.А. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Головко С.А. обiймав посаду голови наглядової ради 
АСК «Укррiчфлот» з 23 вересня 2008 року по 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано 
з займаної посади) голови ревiзiйної комiсiї АСК «Укррiчфлот» Уманської 
Олени Петрiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
2  простих iменних акцiй АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 
0.000001% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: 
закiнчення строку повноважень, на який обиралась ревiзiйна комiсiя. Уман-
ська О.П. обiймала посаду голови ревiзiйної комiсiї з 20 квiтня 2011 року по 
27 квiтня 2016 року. На посаду голови ревiзiйної комiсiї нiкого не призначе-
но, у звязку з прийняттям рiшення про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї за сьо-
мим питанням порядку денного чергових (рiчних) загальних зборiв 
акцiонерiв, проведених 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано 
з займаної посади) члена ревiзiйної комiсiї АСК «Укррiчфлот» Розпутенко 
Ольги Володимирiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє 2 простих iменних акцiй АСК «Укррiчфлот», що складає частку в 
розмiрi 0.000001% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття 
рiшення: закiнчення строку повноважень, на який обиралась ревiзiйна 

комiсiя. Розпутенко О.В. обiймала посаду члена ревiзiйної комiсiї з 20 квiтня 
2011 року по 27 квiтня 2016 року. На посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не 
призначено, у звязку з прийняттям рiшення про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї 
за сьомим питанням порядку денного чергових (рiчних) загальних зборiв 
акцiонерiв, проведених 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано з 
займаної посади) члена ревiзiйної комiсiї АСК «Укррiчфлот» Гуз Iрини 
Костянтинiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 2 простих 
iменних акцiй АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.000001% в 
статутному капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: закiнчення строку 
повноважень, на який обиралась ревiзiйна комiсiя. Гуз I.К. обiймала посаду 
члена ревiзiйної комiсiї з 20 квiтня 2011 року по 27 квiтня 2016 року. На посаду 
члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у звязку з прийняттям рiшення 
про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї за сьомим питанням порядку денного черго-
вих (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв, проведених 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК «Укррiчфлот» 
вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано з займаної поса-
ди) члена ревiзiйної комiсiї АСК «Укррiчфлот» Азарової Юлiї Олександрiвни. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1 простою iменною акцiєю 
АСК «Укррiчфлот», що складає частку в розмiрi 0.00000058% в статутному 
капiталi емiтента. Пiдстава прийняття рiшення: закiнчення строку повнова-
жень, на який обиралась ревiзiйна комiсiя. Азарова Ю.О. обiймала посаду чле-
на ревiзiйної комiсiї з 20 квiтня 2011 року по 27 квiтня 2016 року. На посаду 
члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у звязку з прийняттям рiшення 
про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї за сьомим питанням порядку денного чергових 
(рiчних) загальних зборiв акцiонерiв, проведених 27 квiтня 2016 року.

за рiшенням чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв АСК 
«Укррiчфлот» вiд 27 квiтня 2016 року припинено повноваження (вiдкликано 
з займаної посади) члена ревiзiйної комiсiї АСК «Укррiчфлот» Корольова 
Романа Георгiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є 
акцiонером АСК «Укррiчфлот», часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Пiдстава прийняття рiшення: закiнчення строку повноважень, на 
який обиралась ревiзiйна комiсiя. Корольов Р.Г. обiймав посаду члена 
ревiзiйної комiсiї з 20 квiтня 2011 року по 27 квiтня 2016 року. На посаду 
члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у звязку з прийняттям рiшення 
про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї за сьомим питанням порядку денного черго-
вих (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв, проведених 27 квiтня 2016 року.

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

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

2. Найменування посади Москаленко Дмитро Олегович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2016
(дата)

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕЛIТ ДЕ-
КОР" , 32044761м. Київ , Обо-
лонський , 04114, мiсто Київ , вули-
ця Вишгородська, будинок 48 
0445022474,

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://elitedecor.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (від-
крите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2015 рік 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРИВОРіЖ-
ГАЗБУД», код за ЄДРПОУ 
03079077, 50045, Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, вулиця Толсто-
го, буд. 67, телефон (056) 409-03-11

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

29.04.2016 року

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

http://03079077.smida.gov.ua

Голова правління ПРАТ «Криворіжгазбуд»  А.м. Лещін

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

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

офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товариство «Бу-
ковинапродукт», 05398421Чернівецька , Сторожинецький р-н, 59050, 
с. Кам'яна, - 03735 2-17-99,

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://05398421.infosite.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУКОВИНАПРОДУКТ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "РОмЕНСЬКА ГАР-
ДИННО-ТЮЛЕВА ФАБРИКА", 
00307721, Сумська , Роменський, 42000, 
м.  Ромни, Коржiвська, 100; 0544821120,

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

28.04.2016

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

www.rgtf.com.ua

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

Аудиторська фірма у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю "Професіонал 
СВ", 31311751 Аудиторська фірма у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю 
"Професіонал СВ", 31311751

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

чергові позачергові
X

Дата про-
ведення

10.04.2015

Кворум 
зборів**

93.5724

Опис Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосуван-
ня):
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту 
роботи загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт виконавчого органу щодо результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за його наслiдками.
3. Звiт наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення за 
його наслiдками.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за результатами 
перевiрки фiнансової дiяльностi товариства за 2014 рiк та 
прийняття рiшення за його наслiдками.
5. Затвердження балансу, звiту про фiнансовi результати 
та рiчного звiту товариства за 2014 рiк.
6. Розподiл прибуткiв i збиткiв за 2014 рiк.
Пропозицiї щодо питань порядку денного не подавалися. 
Загальними зборами по питанням порядку денного були 
прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрано робочi органи та затверджено регламент роботи.
2. Затверджено звiт виконавчого органу щодо результатiв 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
3. Затверджено звiт наглядової ради за 2014 рiк.
4. Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї за результатами 
перевiрки фiнансової дiяльностi товариства за 2014 рiк.
5. Затверджено бухгалтерський баланс, звiт про фiнансовi 
результати та рiчний звiт товариства за 2014 рiк.
6. Вирiшили не видавати дивiденди за 2014 рiк.
Всi питання порядку денного були розглянутi, рiшення по 
них прийнятi.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення 

не сплачувати дивiденди за наслiдками дiяльностi у 
2014 роцi так само як у попереднiх роках.

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

(тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 68239 73213
Основні засоби (за залишковою вартістю) 40408 56142
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 17973 11534
Сумарна дебіторська заборгованість 910 1293
Грошові кошти та їх еквіваленти 4426 2248
Власний капітал 65733 72153
Статутний капітал 756 756
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 32713 25394
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 185 521
Поточні зобов'язання і забезпечення 2321 539
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.01 0.01

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

0.01 0.01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 75600000 75600000
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

Голова правління «ПАТ РГТФ» ___________ О.В. Лакіза
М.П. 

РіЧНА іНФОРмАЦія ЕміТЕНТіВ, яКі ЗДіЙСНИЛИ ПРИВАТНЕ 
(ЗАКРИТЕ) РОЗміЩЕННя ЦіННИх ПАПЕРіВ, А ТАКОЖ ПРИВАТНИх 

(ЗАКРИТИх) АКЦіОНЕРНИх ТОВАРИСТВ, яКі НЕ ЗДіЙСНЮВАЛИ 
ПУБЛіЧНЕ (ВіДКРИТЕ) РОЗміЩЕННя ЦіННИх ПАПЕРіВ, КРім 

ПУБЛіЧНИх АКЦіОНЕРНИх ТОВАРИСТВ, яКі ЗДіЙСНИЛИ ПРИВАТНЕ 
(ЗАКРИТЕ) РОЗміЩЕННя ЦіННИх ПАПЕРіВ 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "іНТРОВЕСТ", 
39934599, вул. Прорізна, б. 8, м. Київ, 
Шевченківський р-н, 01601, Україна, 
(044) 353-20-10

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

29.04.2016

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

http:// introvest.webnode.com.ua/

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "СТРАхОВА КОмПАНIя "АхА 
СТРАхУВАННя", код за ЄДРПОУ 20474912, 
04070 м. Київ, Подiльський р-н, вул. Iллiнська, 8
тел. (044) 391-11-21

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 
ре гулярну річну інформацію

www.axa-ukraine.com
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВГУмА", 
00152253 Київська, Голосiївський ра-
йон, 03039, мiсто Київ, проспект  
40-рiччя Жовтня, 6 (044) 586-24-15,

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

00152253.pat.ua

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

Приватне пiдприємство "Аудитор-
ська фiрма «СЕРВIС – АУДИТ», 
32205930 Приватне пiдприємство 
"Аудиторська фiрма «СЕРВIС –  
АУДИТ», 32205930

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

(тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 178303 177078
Основні засоби (за залишковою вартістю) 592 649
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 177710 176114
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 306
Власний капітал -19523 -18118
Статутний капітал 401 401
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19924 -17717
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 197826 194795
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -4.733 -26.628
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-4.733 -26.628

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 381594 381594
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна вар-
тість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СПIЛЬНЕ 
УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ 
ПIДПРИЄмСТВО З 
IНОЗЕмНИмИ 
IНВЕСТИЦIямИ "УКАРБОН", 
код за ЄДРПОУ 24729148, 01103 м. Київ , 
Печерський р-н, 
вул.Залiзничне шосе, 4, 
тел. (044) 465-27-97

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

24729148.smida.gov.ua

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДЕРЖАВНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЧОРНОмОРНАФ-
ТОГАЗ", 00153117 Київська, Шевченкiвський, 
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 26, 
оф. 505 (044)220-14-64,

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

29.04.2016

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

http://00153117.smida.gov.ua/

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська компанiя "Центр професiйного 
аудиту", 33307726

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

1. Позачергові: 20.10.2015 прийнято Рiшення 
№  1/2015, яким вирiшено погодити та доручити т. 
в. о. Голови правлiння Товариства Нєжновiй С.В. 
або iншiй уповноваженiй нею особi укласти з 
публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна 
акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" додатковi 
угоди до договорiв позики вiд 13.08.09 №14/768/09; 
вiд 26.08.09 № 4/1-426; вiд 05.05.10 № 14/365/10; 
вiд 25.02.11 № 14/383/11; вiд 18.03.11 № 14/628/11; 
вiд 18.03.11 № 14/629/11; вiд 22.06.11 № 14/1228/11; 
вiд 03.11.11 № 1225; 18.04.12 № 14/3042/12 про 
продовження до 5 рокiв строкiв позовної давностi, 
штрафiв, пенi, вiдсоткiв рiчних, iнфляцiйних нара-
хувань за прострочння виконання зобов'язань 
2. Позачергові: 18.12.2015 прийнято Рiшення 
№  2/2015, яким вирiшено:
1. Збiльшити розмiр Статутного капiталу Дочiрнього 
пiдприємства "Чорноморнафтогазiнвест" Пуб-
лiчного акцiонерного товариства "Державне 
акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" на 
суму 333 600.00 гривень до 1 333 600,00 гривень.
2. Затвердити змiни до Статуту ДП "Чор-
номорнафтогазiнвест" згiдно з додатком.
3. Доручити директору ДП "Чорномор нафто-
газiнвест" Жадану М.М. здiйснити заходи, повязанi 
з державною реєстрацiєю змiн до установчих 
документiв пiдприємства.

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

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

ємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 952797 1251510
Основні засоби (за залишковою вартістю) 232984 86108
Довгострокові фінансові інвестиції 2216 1882
Запаси 125 80
Сумарна дебіторська заборгованість 15400 89551
Грошові кошти та їх еквіваленти 206 70
Власний капітал -12063813 -12046581
Статутний капітал 376516 376516
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12805821 -12638470
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 384050 384050
Поточні зобов'язання і забезпечення 12632560 12914041
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.) 376515500 376515500
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вар-
тість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0
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Річна інформація емітента-ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СИНЕЛЬНИКіВСЬКА ТЕПЛОіЗОЛяЦія»

1.Загальні відомості
Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Синельниківська теплоізоляція»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента 52500, Дніпропетровська обл., 

Синельниківський р-н, м. Синельни-
кове, вул. Кирпична, 13

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

00290475

Міжміський код та телефон (0263) 3-94-46
Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента

Серія АОО № 397842

Дата державної реєстрації 25.10.1995
Адреса сторінки в межах інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.sintiz.com.ua

2.основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 27 260 28 829
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14 061 16 170
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1 547 746
Сумарна дебіторська заборгованість 8 102 9 283
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2
Власний капітал 6413  580
Статутний капітал 11 423 11 423
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -35 368 -28 375
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 33 673 28 249
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,15 -0,03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

-0,15 -0,03

Середньорічна кількість простих акцій (шт..) 45690000 45690000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

Загальна номінальна 
вартість

0,00 0,00

У відсотках від 
статутного капіталу 

0,00 0,00

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

0,00 0,00

Вартість чистих активів 6413  580

3.інформація про органи управління емітента,посадових осіб та 
його засновників

Органи управління 
Органами управління є: Загальні збори, дирекція, Наглядова рада, реві-

зійна комісія.
Посадові особи
Генеральний директор Рябов Аркадій Іванович. Кількість акцій: 0. У від-

сотках: 0,000000.
Член дирекції, заступник генерального директора Наконечна Тетяна 

Миколаївна . Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000
Член дирекції, секретарь начальника адміністративно-господарського від-

ділу Залога Ольга Володимирівна . Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000
Член дирекції, головний бухгалтер. Решетняк Наталія Валеріївна. Кіль-

кість акцій: 0. У відсотках: 0,000000
Голова Наглядової ради. Мазур Валерій Леонідович. Кількість акцій: 

9740180. У відсотках: 21,32.
Член Наглядової ради. Мазур Сергій Валерійович. Кількість акцій: 

12732818. У відсотках: 27,87.
Член Наглядової ради. Мазур Вячеслав Валерійович. Кількість акцій: 

10509152. У відсотках: 23,00.
Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента визначені Стату-

том товариства відповідними посадовим інструкціями. Посадові особи не 
мають непогашеної судимості за корисливі злочини.

Засновник емітента
На дату утворення Товариства засновником було Регіональне відділення 

фонду державного майна України по Дніпропетровській обл.. Станом на 
31.12.2015 р. у статутному фонді Товариства частка державного майна немає.

4.інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску: 03.12.2010. Номер свідоцтва про реє-

страцію випуску: 215/04/1/10. Найменування органу,що зареєстрував ви-
пуск: ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA 0401811007. Тип 
цінного папера: Іменні прості. Форма існування та форма випуску: Доку-
ментарна, іменні. Номінальна вартість (грн..): 0,25. Кількість акцій 
(штук):45690000. Загальна номінальна вартість (грн.): 11422500,00. Частка 

у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Торгівля на внутрішніх та 
зовнішніх ринках цінними паперами не здійснюється.

5.інформація про загальні збори
Загальні збори відбудуться 26.04.2015року.
6. інформація про дивіденди
Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
7. інформація щодо аудиторського висновку
Висновок належної аудиторської фірми щодо фінансових звітів за 2014 рік 

ПАТ «Синельниківська теплоізоляція» (Ідентифікаційний код 00290475) Ін-
формація про аудиторську фірму ТОВ «Аудиторська фірма»Аудит-
Дніпроконсульт». Ідентифікаційний код 24600006. Державну реєстрацію юри-
дичної особи проведено 18.02.1997 р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської 
міської ради за адресою: 49106, м.Дніпропетровськ,пр.Героїв,35,к.264 (номер 
запису 1 224 120 0000 04777). Свідоцтво Серія А 00 № 404703 Фактичне міс-
цезнаходження: 49000, м.Дніпропетровськ, пр.К.Маркса,93,к.415.

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності 
№  1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001 р. рішен-
ням № 98,продовжено рішенням АПУ № 221/3 від 04.11.2010 р. до 
04.11.2015 р. продовжено рішенням АПУ № 316/3 від 29.10.2015р. до 
29.10.2020р. Аудитор: Гаврилова О.М., Сертифікат аудитора серії А  
№ 005521 видано рішенням АПУ № 125 від 22.07.2003 р., продовжено до 
22.07.2013 р. рішенням АПУ № 191/2 від 26.06.2008 р.

Перевірено фінансову звітність товариства за 2015рік у складі: 
-«Баланс на 31.12.2015 р.»(«Звіт про фінансове становище», ф. № 1)у 

валюті 27 260 тис.грн.; 
- «Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний прибуток», ф. № 2);
- «Звіт про рух грошових коштів», (ф. № 3);
- «Звіт про власний капітал», ( ф. № 4)
за рік, що завершився, і стислий виклад зазначених принципів обліку та 

іншу пояснювальну інформацію. 
Відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації в 

зазначених звітах відповідно до законодавчих та нормативних актів України 
несе керівництво товариства. Відповідальність охоплює: розробку та викорис-
тання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представ-
лення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрай-
ства або помилки: вибір та застосування відповідної облікової політики, а 
також облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах. 

Аудитори несуть відповідальність за наданий висновок щодо фінансо-
вих звітів на основі результатів перевірки, яку проведено відповідно до ви-
мог законодавства України стосовно бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, регулювання ринку цінних паперів, аудиторської діяльності та 
інше, з елементами МСА, прийнятих в Україні в якості національних. 

Аудиторську перевірку заплановано та здійснено з дотримання етичних 
вимог, з метою одержання достатньої впевненості, що фінансові звіти не міс-
тять суттєвих викривлень, для чого зроблено дослідження шляхом тестуван-
ня доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих в документах та 
звітах, суттєвих оцінок, підготовлених керівництвом товариства, оцінку від-
повідності застосованих керівництвом принципів бухгалтерського обліку, ви-
користаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок нормативним 
вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а та-
кож оцінку загального представлення фінансових звітів, відповідності їх по-
казників даним регістрів бухгалтерського обліку без здійснення процедур 
перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації. 

Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази 
дають достатньо обгрунтовану підставу для висловлення професійного су-
дження та власної думки стосовно фінансових звітів товариства та скла-
дання умовно-позитивного аудиторського висновку.

В и с н о в о к
Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку та об-

лікова політика, на нашу думку, відповідають встановленим стандартам, іншій 
законодавчій та нормативній базі з питань бухгалтерського обліку в Україні. 

Перевірені фінансові звіти, показники яких узгоджені між собою, скла-
дені згідно до обраної концептуальної основи, відповідних стандартів та 
вимог діючого законодавства України, справедливо та достовірно відобра-
жають фінансовий стан товариства на 31.12.2015р. 

Інформацію:
за видами активів в сумі 27 260 тис.грн.
про зобов’язання товариства в сумі 33 673 тис.грн.
про власний капітал товариства в сумі 6 413 тис.грн. 
у всіх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, у всіх суттєвих 

аспектах.
Розрахункова вартість чистих активів товариства на 31 грудня 2015 

року за даними балансу складає 6 413 тис. грн., що меньше зареєстрова-
ного капіталу, який складає 11 423 тис. грн. і не відповідає положенням 
статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435- IV.

На нашу думку, твердження управлінського персоналу товариства про 
те, що статутний капітал станом на 31.12.2015р. в сумі 11 423 тис.грн. спла-
чений у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, від-
повідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНЕЛЬНИКіВСЬКА ТЕПЛОіЗОЛяЦія»
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Обсяг чистого збитку за 2015 рік складає 6 993 тис.грн.
Зобов’язань за іпотечними цінними паперами товариство немає.
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть впли-

нути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної 
зміни вартості його цінних паперів, відсутня. Також відсутня інформація 
щодо порушення справ про банкрутство, рішення вищого органу товариства 
або суду про припинення або банкрутство товариства.

Директор О.М. Гаврилова 49000, м.Дніпропетровськ, пр. К. Маркса,  93, 
кімн. 415.

8. інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інфор-

мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 
оприлюднення

Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформацій базі даних 
Комісії: 29.04.2015 р.

9. Підпис
9.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

Генеральний директор  Рябов Аркадій іванович

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦіОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАхОВА КОмПАНія «УКРАЇНСЬКИЙ 
ФіНАНСОВИЙ АЛЬяНС»

ідентифікаційний код 32374372
31 травня 2016 року відбудуться позачергові загальні збори акціонерів При-

ватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український фінансовий 
альянс» за адресою: Україна, 04080, м. Київ вул. Фрунзе, 1-3, каб. 110 

Початок зборів о 10 год. 00хв. 
ПОРяДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встанов-
лення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення 
порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «СК «УКРА-
ЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС».

3. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «СК «УКРАЇН-
СЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС». 

4. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ 
ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС».

5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та чле-
нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами 
Наглядової ради.

6. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІ-
НАНСОВИЙ АЛЬЯНС» .

7. Обрання Ревізора ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС». 
8. Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ 

ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» та затвердження його нової редакції.

9. Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІ-
НАНСОВИЙ АЛЬЯНС» та/або затвердження їх у новій редакції. 

10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «СК 
«УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» та/або затвердження його у но-
вій редакції.

11. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСО-
ВИЙ АЛЬЯНС»

12. Про визначення уповноваженої особи ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ 
ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС», якій надаються повноваження щодо здійснення 
персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними збора-
ми акціонерів рішення, проведення реєстрації змін до Статуту.

13. Прийняття рішення про вчинення правочинів.
14. Припинення повноважень лічильної комісії.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 31 травня 2016 року з 9.00 до 

09.45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загаль-
них зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу та її повноважен-
ня, доручення на право участі у зборах(для представників акціонерів), 
оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 
24 годину 25 травня 2016 року. 

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитися за адресою: Україна, 04080, м. Київ вул. 
Фрунзе, 1-3, каб. 110 в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 11:00 до 13:00 
години, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — т.в.о. Голови Правління Кулєніч О.І. 

Довідки за тел.(044) 377-73-95.
Правління ПрАТ «Страхова компанія «Український фінансовий 

альянс»

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

містю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Іскра»

2. Код за ЄДРПОУ: 00214244
3. Місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 245-43-06, (032) 245-43-20
5. Електронна поштова адреса: office@iskra.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.iskra.bfg.lviv.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

1. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iскра» 
вiд 27.04.2016 року (Протокол № 24) припинено повноваження Члена 
Наглядової ради - Крiскон Лiмiтед. Пiдстава: вiдповiдно до вимог п. 9.2. 
Статуту ПАТ «Iскра» Член Наглядової ради обирається Загальними збо-
рами термiном до наступного переобрання. Особа перебувала на посадi 
з 29.04.2015 р. 

2. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iскра» 
вiд 27.04.2016 року (Протокол № 24) обрано Членом Наглядової ради 
Ореста Ляйєра (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, 
акцiями ПАТ «Iскра» не володiє) – представника акцiонера Крiскон 
Лiмiтед (код юридичної особи HE 96115, розмiр пакета акцiй ПАТ «Iскра» 
3497713 шт., що становить 9,9695%). Пiдстава: вiдповiдно до вимог п. 
9.2. Статуту ПАТ «Iскра» Член Наглядової ради обирається Загальними 
зборами термiном до наступного переобрання. Особа обрана строком 
до наступного переобрання. 

3. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iскра» 
вiд 27.04.2016 року (Протокол № 24) припинено повноваження Члена 
Наглядової ради - Сiфонт Холдiнгс Лiмiтед. Пiдстава: вiдповiдно до ви-
мог п. 9.2. Статуту ПАТ «Iскра» Член Наглядової ради обирається За-

гальними зборами термiном до наступного переобрання. Особа пере-
бувала на посадi з 29.04.2015 р. 

4. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iскра» 
вiд 27.04.2016 року (Протокол № 24) та Протоколу Наглядової ради вiд 
27.04.2016р. обрано Головою Наглядової ради Зiгфрiда Бернда Пiльца 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ не 
володiє) – представника акцiонера Сiфонт Холдiнгс Лiмiтед (код юри-
дичної особи HE 93789, розмiр пакета акцiй ПАТ «Iскра» 3466281 шт., 
що становить 9,8799%). Пiдстава: вiдповiдно до вимог п. 9.2. Статуту 
ПАТ «Iскра» Член Наглядової ради обирається Загальними зборами 
термiном до наступного переобрання. Особа обрана строком до наступ-
ного переобрання. 

5. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iскра» 
вiд 27.04.2016 року (Протокол № 24) припинено повноваження Члена 
Наглядової ради - Росiнанте Ентерпрайзес Лiмiтед. Пiдстава: вiдповiдно 
до вимог п. 9.2. Статуту ПАТ «Iскра» Член Наглядової ради обирається 
Загальними зборами термiном до наступного переобрання. Особа пере-
бувала на посадi з 29.04.2015 р. 

6. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iскра» 
вiд 27.04.2016 року (Протокол № 24) обрано Члена Наглядової ради - 
Козiброду Ярослава Iвановича (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних, акцiями ПАТ «Iскра» не володiє) – представника 
акцiонера Росiнанте Ентерпрайзес Лiмiтед (код юридичної особи HE 
93887, розмiр пакета акцiй ПАТ «Iскра» 3320540 шт.). Пiдстава: 
вiдповiдно до вимог п. 9.2. Статуту ПАТ «Iскра» Член Наглядової ради 
обирається Загальними зборами термiном до наступного переобрання. 
Особа перебувала на посадi з 17.04.2014 р. Особа обрана строком до 
наступного переобрання. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

Голова правління -
Генеральний директор ПАТ «іскра» _____________ м. А. Костів

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«іСКРА»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА 
ФIРмА "ЧОРНЕ мОРЕ", 02573556Одесь-
ка , Приморський, 65012, м. Одеса,
вул. Рiшельєвська, 59 (0482) 300-935,

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

29.04.2016

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

bsrg.emitents.od.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Економiчнi прiоритети", 
34995264

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

Дата проведення загальних зборів: 
24.04.2015 р.
Перелiк питань, що винесенi на голосування, 
згiдно з порядком денним:
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
4. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної 
комiссiї за 2014 р.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 
2014 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 р.
7. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 
8. Внесення змiн до складу органiв управлiння 
та контролю Товариства. 
За результатами голосування зборами 
акцiонерiв було прийнятi наступнi рiшення:
1). Затвердити склад лiчильної комiсiї
2). Затвердити звiт Дирекцiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2014 рiк.
3). Затвердити звiт Наглядової ради Товариства 
за 2014 рiк.
4). Затвердити звiт та висновки Ревiзора 
Товариства за 2014 рiк.

5). Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства 
за 2014 рiк.
6). Нарахування та виплату дивiдендiв не 
здiйснювати.
7.1).Внести змiни до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його в новiй редакцiї.
7.2). Доручити Головi Загальних зборiв Товари-
ства пiдписати нову редакцiю Статуту Товари-
ства.
7.3). Доручити Генеральному директору 
Товариства або уповноваженiй ним особi, надати 
нову редакцiю Статуту Товариства державному 
реєстратору для державної реєстрацiї та 
виконати iншi пов‘язанi з цим дiї у порядку, що 
передбачений чинним законодавством.
8). Змiни до складу органiв управлiння та 
Ревiзiйної комiсiї Товариства не вносити.
Всi рiшення по питанням порядку денного 
прийнято бiльшiстю голосiв присутнiх акцiонерiв 
Товариства та їх представникiв, за принципом 
голосування: 1 акцiя - 1 голос.
Осiб що подавали пропозицiї не було.

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

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

ства (тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 419010 440926
Основні засоби (за залишковою вартістю) 334084 353130
Довгострокові фінансові інвестиції 20000 20000
Запаси 0 1086
Сумарна дебіторська заборгованість 12318 14854
Грошові кошти та їх еквіваленти 12809 16441
Власний капітал 225052 229153
Статутний капітал 29400 29400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10030 -10997
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 193958 211773
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.00035 0.00116
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.00035 0.00116

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2800000 2800000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

РіЧНА іНФОРмАЦія за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УВК УКРАЇНА», Україна Київська 
обл. Києво-Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вул. Промислова, 5, 
36449095, (044) 490-52-25

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

3. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.uvk.ua

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Про затвердження звiту Генерального директора 
(виконавчого органу) Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства в 2014 роцi.2.Про затвердження звiту Наглядової 
ради Товариства за 2014 рiк.3.Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2014 рiк.4.Визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками 
роботи в 2014 роцi.ВИРIШИЛИ:1. Затвердити звiт Генерального директора 
(виконавчого органу) Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу Генерального директора 
задовiльною.2. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Ро-
боту Наглядової ради за 2014 рiк визнати задовiльною. 3. Затвердити рiчний 
звiт Товариства за 2014 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть Товариства за 
2014 рiк.4. Збитки за пiдсумками роботи Товариства за 2014 рiк покрити за 

рахунок прибутку Товаритсва майбутнiх перiодiв.
іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 28900 34186
Основні засоби (за залишковою вартістю) 42 1451
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 293 396
Сумарна дебіторська заборгованість 28462 31052
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 960
Власний капітал -70285 -63584
Статутний капітал 1250 1250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -71535 -64834
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3 414
Поточні зобов'язання і забезпечення 99182 97356
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом 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 
і. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗА-
ВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ", 
33547233, вул. Червоноармiйська, 143/2,  
м. Київ, Печерський, 03150, (044) 521-36-06

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

kze.ttc.net.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«М.Р.Аудит», 37569947

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2015 року. Кворум збо-
рів: 100% до загальної кількості голосів.
Порядок денний: 1. Розгляд питання про обрання Секретаря річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства. 2. Розгляд питання про обрання Лі-
чильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Розгляд 
питання про затвердження Регламенту проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства. 5. Розгляд звіту 
Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. 6. Розгляд звіту Ревізора 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 7. Розгляд питання про ви-
значення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 
2014р. 8. Розгляд питання про затвердження річного звіту та балансу То-
вариства за 2014 рік.9. Розгляд питання про припинення повноважень 
членів Наглядової Ради Товариства. 10. Розгляд питання про обрання 
членів Наглядової Ради Товариства. 11. Розгляд питання про визначення 
уповноважених осіб Товариства (прізвище, ім’я, по батькові та посада), 
яким надаються повноваження: - здійснювати персональне повідомлення 
всіх акціонерів Товариства про прийняті Загальними зборами акціонерів 
Товариства рішення та опублікування відповідного повідомлення в офіцій-
ному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку та місцевій пресі. 12. Розгляд питання про затвердження рішен-
ня про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення з гра-
ничною вартістю їх предмету, що перевищує 25% вартості активів за дани-
ми фінансової звітності за 2014 рік.

Результати розгляду питань порядку денного: Затвердити звіт Дирекції То-
вариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.За-
твердити звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2014 року.Затверди-
ти звіт Ревізора ПрАТ «КЗЕТ» про результати фінансово-господарської 
діяльності ПрАТ «КЗЕТ» за підсумками 2014 року на підставі висновку аудито-
ра.Розподілити прибуток ПрАТ «КЗЕТ» попередніх періодів на покриття збитку 
за 2014 рік в сумі 1096,2тисяч (один мільйон дев’яносто шість тисяч двісті грн. 
00 коп.) гривень. Прибуток станом на 01.01.2015р. в сумі 885,2 тисяч (вісімсот 
вісімдесят п’ять тисяч двісті грн. 00 коп.) гривень залишити нерозподіленим..
Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. Визнати повноту і достовірність 
фінансових звітів та затвердити баланс Товариства за 2014 рік.
Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства.Обрати членів 
Наглядової Ради Товариства терміном на два роки:Мороз Леонід Іванович ; 
Ричек Валерій Васильович. Уповноважити Генерального директора Товари-
ства Нечипоренка М.К. здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів 
Товариства про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення.
Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати 
прийняття даного рішення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 
одного року з граничною вартістю їх предмету, що перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Надати право Наглядовій Раді Товариства на попереднє схвалення таких зна-
чних правочинів.

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

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 10882 11696
Основні засоби (за залишковою вартістю) 36 107
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1973 2000
Сумарна дебіторська заборгованість 2482 9580
Грошові кошти та їх еквіваленти 6391 9
Власний капітал 2270 1248
Статутний капітал 363 363
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1907 885
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 605 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 8007 10448
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,7 -0,76
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,7 -0,76

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1450000 1450000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОхIмIЇ", 36994791 -, 18003,  
м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 
118. (0472) 64-61-60,

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

29.04.2016

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

www.vamp.ua

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Iмона-аудит", 
23500277 ТОВ "Аудиторська фiрма 
"Iмона-аудит", 23500277

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

Емітент не є акціонерним товариством

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

(тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 85191 92806
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3759 5101
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 27504 20103
Сумарна дебіторська заборгованість 53433 60732
Грошові кошти та їх еквіваленти 470 6802
Власний капітал 21609 15445
Статутний капітал 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21608 15444
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 11302
Поточні зобов'язання і забезпечення 63582 66059
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість

200 37200

у відсотках від 
статутного капіталу

0,005 0,0024

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

200 36590
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЛОНДОНСЬКА-
БРIСТОЛЬ", 02573562, 
Одеська  обл., 65026, м.  Одеса, 
вул.  Пуш кiнська, 15, тел. 
(048)7386700 

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

28.04.2016р.

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

londred.com

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

ТОВ “Аудиторська фiрма 
“Актив”, 32635145

5. Інформація про загальні збори 
Позачергові загальні збори проведені 20 січня 2015 року (протокол № 

6). Перелік питань: 
1. Про обрання лiчильної комiсiї зборiв.
2. Про обрання голови, секретаря та затвердження регламенту зборiв.
3. Про затвердження рiшення Наглядової Ради Товариства.
4. Про схвалення значного правочину.
По третьому питанню вирiшили затвердити рiшення, прийняті Наглядовою 

радою Товариства на засіданні 26 листопада 2014 року,зафіксованні в Протоко-
лі №26/11-14, про надання солiдарної, в повному обсязi поруки Товариства в 
забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ПтБ» (ЄДРПОУ 33308489) за кре-
дитним договором, який буде укладений мiж ПАТ «ПтБ» (ЄДРПОУ 33308489) та 
АТ «Ощадбанк» на наступних iстотних умовах: кредит у розмiрi 175 000 000 (сто 
сiмдесят п'ять мiльйонiв) гривень, пiд 22 (двадцять два) процентiв рiчних, стро-
ком погашення не пiзнiше 19.06.2015р. iз графiком погашення - квiтень 2015р. 
-35 000 000 (тридцять п'ять мiльйонiв) грн., травень 2015р. - 40 000 000 (сорок 
мiльйонiв) грн., червень 2015р. - 100 000 000 (сто мiльйонiв) грн., а саме:

- укласти з АТ «Ощадбанк» вiдповiдний договiр поруки;
- уповноважити Голову Правлiння Товариства Кялова Вадима Володи-

мировича на укладення та пiдписання з АТ «Ощадбанк» Договору поруки в 
забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ПтБ» (ЄДРПОУ 33308489) за 
кредитним договором, який буде укладений мiж ПАТ «ПтБ» (ЄДРПОУ 
33308489) та АТ «Ощадбанк», на умовах, зазначених у протоколi засiдання 
Наглядової ради Товариства №26/11-14 вiд 26.11.2014р. з другого та тре-
тьооого питань порядку денного цього засiдання, а також всiх iнших 
документiв та вчинення всi необхiдних дiй з метою реалiзацiї рiшень, при-
йнятих на цьому засiдання Наглядової ради Товариства по усiх питаннях 
порядку денного, а також надати йому право визначити на власний розсуд 
за домовленiстю з АТ «Ощадбанк» без будь-яких додаткових узгоджень з 
будь-якими посадовоми особами Товариства всi iншi умови вказаного в 
цьому рiшеннi правочину (договору поруки) та/або iнших необхiдних 
документiв, не вказаних в цьому протоколi.

По четвертому питанню вирішили схвалити вчинення значного право-
чину, а саме: укладений Товариством з АТ «Ощадбанк» Договір Поруки №3 
від 25 грудня 2014 року.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

0 0 0 0

Дата виплати дивідендів 0 0 0 0

Рішення про виплату дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 50890,9 56460,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0,2 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 48702,1 48804
Сумарна дебіторська заборгованість 1689,6 4984
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -35988,5 -34608,0
Статутний капітал 270 270
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -36446,8 -35066,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 86879,4 91068,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 27000000 27000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Голова правління  ____________  Кялов Вадим Володимирович 
  (ініціали та прізвище керівника) 
 М. П.  28.04.2016р.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «хОРОЛЬСЬКИЙ мЕхАНіЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 14311353
3. Місцезнаходження: 37800 Полтавська обл., м. Хорол, вул. Леніна, 106
4. Міжміський код, телефон та факс: (05362) 32-204, (05362) 32-204
5. Електронна поштова адреса: office@mehzavod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mehzavod.com.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 
Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно рішення За-

гальних зборів акціонерів від 28.04.2016р.
Звільнено з посади Голови ревізійної комісії Клепача Василя Михайло-

вича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Перебував 
на посаді 3 роки. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Звільнено з посади Члена ревізійної комісії Фiль Iрину Сергiївну (згоди 
на розкриття паспортних даних особою не надано). Перебувала на посаді 
8 років. Володіє 0,2064 % статутного капіталу емітента.. 

Звільнено з посади Члена ревізійної комісії Кривчуна Володимира Ми-

колайовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Пе-
ребував на посаді 8 років. Володіє 0,1408 % статутного капіталу емітента.. 

Призначено на посаду Члена ревізійної комісії Кривчуна Володимира 
Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано), 
терміном на 5 років. Володіє 0,1408 % статутного капіталу емітента. Попе-
редня посада - Член ревiзiйної комiсiї Публічного акціонерного товариства 
«Хорольський механічний завод».

Призначено на посаду Члена ревізійної комісії Фiль Iрину Сергiївну (згоди 
на розкриття паспортних даних особою не надано), терміном на 5 років. Воло-
діє 0,2064 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член ревiзiйної 
комiсiї Публічного акціонерного товариства «Хорольський механічний завод».

Протоколом ревізійної комісії №2 від 28.04.2016 р. Філь Ірину Сергіївну 
обрано Головою Ревізійної комісії.

Призначено на посаду Члена ревізійної комісії Грибову Наталію Олек-
сандрівну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано), термі-
ном на 5 років. Володіє 0,1426 % статутного капіталу емітента. Попередня 
посада - Інженер з якості Публічного акціонерного товариства «Хороль-
ський механічний завод».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові осо-
би не мають.

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

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

2. Голова правління  міщенко м.і.
29.04.2016



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

272

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "СУмИхIмПРОм", 
05766356
Сумська , -, 40003, м. Суми, 
вул. Харкiвська, п/в 12 
0542 674-212,

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

28.04.2016

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

www.sumykhimprom.com.ua

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "АРКА", 31520115 

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

Загальні збори не проводилися, так як на вико-
нання ухвали господарського суду Сумської 
областi вiд 30.10.12 по справi №5021/2509/2011 
та вимог Закону України "Про вiдновлення 
платоспроможностi боржника або визнання його 
банкрутом", припинено повноваження органiв 
управлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ" в частинi 
управлiння Товариством: Вищого органу 
управлiння - Загальних зборiв акцiонерiв; Нагля-
дової ради; Правлiння, Ревiзiйної комiсiї. 
Ухвалою господарського суду Сумської областi 
вiд 30.10.2012 року введено процедуру санацiї 
ПАТ "СУМИХIМПРОМ" строком на 12 мiсяцiв. Ке-
руючим санацiєю боржника призначено голову 
Правлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ" Лазаковича 
Iгоря Васильовича. Розпорядником майна борж-
ника призначено арбiтражного керуючого Мар-
ченка Р.В. на строк здiйснення процедури санацiї.
Ухвалою господарського суду Сумської областi 
вiд 08.12.2015 по справi №5021/2509/2011 продо-
вжено строк процедури санацiї ПАТ 
«СУМИХIМПРОМ» на 6 мiсяцiв до 08.06.2016.

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

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

ємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1380145 1376128
Основні засоби (за залишковою вартістю) 649653 632275
Довгострокові фінансові інвестиції 4 8
Запаси 312448 355595
Сумарна дебіторська заборгованість 9763 16304
Грошові кошти та їх еквіваленти 9020 32066
Власний капітал -781554 -789089
Статутний капітал 434687 434687
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1216884 -1224503

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2161699 2165217
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.00438 -0.05718

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

0.00438 -0.05718

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1738747866 1738747866
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Керуючий санацією 
ПАТ «СУмИхімПРОм»  і.В. Лазакович

РіЧНА іНФОРмАЦія

ПАТ «ТАВРіЙСЬКА БУДіВЕЛЬНА 
КОмПАНія»

I. Основні відомості про емітент
1. Повне найменування емітента: публiчне акцiонерне товариство 

«Таврiйська будiвельна компанiя», Код за ЄДРПОУ32702078, Місце-
знаходження: 73011, м.Херсон, вул.Адмiрала Макарова, 203; Між-
міський код, телефон та факс: (0552)29-00-14; Електронна поштова 
адреса: tbk@tbk.ks.ua;

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію -tbk.ks.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.  
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності- приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма 
«Рада -аудит», 23133117

5. Інформація про загальні збори .
Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення : 28.04.2015р. 

Кворум зборів – 84,5922 % до загальної кількості голосів Перелік пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної 
комiсiї. Прийнято рішення: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» у складi 3-х чоловiк. 2. Звiт 
Дирекцiї Товариства про пiдсумки виробничо-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. За-
твердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014рiк . Прийня-
то рiшення: Затвердити Звiт Дирекцiї Товариства про пiдсумки 
виробничо-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визна-
чити роботу дирекцiї задовiльною. Затвердити рiчний звiт та баланс 
ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» за 2014рiк. 3. Звiт Наглядової 
ради Товариства за 2014рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 
Рiшення прийнято: Затвердити звiт Наглядової ради товариства за 
2014рiк та визначити роботу наглядової ради задовiльною.4. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014рiк та прийняття рiшення за його 
наслiдками. Рiшення прийнято: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2014 рiк та визначити роботу ревiзiйної комiсiї 
задовiльною. 5. Затвердження річних результатів (річного звіту та ба-
лансу) Товариства за 2014рік; розподіл прибутку та збитків Товари-
ства. Рiшення прийнято: Розподiлення збиткiв товариства провести з 
урахуванням вимог чинного законодавства. 

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів 
наприймалось. 

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн)

Найменування показника Період
звітний Попередній

Усього активів 165372 162447
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

78604 85913

Довгострокові фінансові інвестиції 4133 3969
Запаси 13442 5337
Сумарна дебіторська заборгованість 6257 5808
Грошові кошти та їх еквіваленти 351 511
Власний капітал -261799 -147803
Статутний капітал 16742 16742
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-322961 -209418

Довгострокові зобов'язання 293279 203411
Поточні зобов'язання 133892 106839
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

0.068 0.081

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

0.068 0.081

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

1674180175 1674180175

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ШЛяхОВО-БУДIВЕЛЬНЕ 
УП РАВЛIННя №22", 20503476, Запорізь-
ка , Бердянський, 71154, село Луначарське, 
Космiчна,64 06153-92890

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

29.04.2016

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

shbu22.pat.ua

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "ДIАЛОГ-ОПТИМ", 
38024777 

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

Вид загальнихз зборів – річні.
Дата проведення - 22 квітня 2016 року 0 10.00 
годині ранку за адресою: Запорізька область, 
Бердянський район, село Луначарське, вулиця 
Космічна, будинок64. 
Кворум зборів склав 53,25%.
Питання, винесенi на порядок денний Загальних 
зборiв акціонерів ПАТ «Шляхово-будiвельне 
управлiння № 22»:
1. Обрання складу та членiв Лiчильної комiсiї. 
2. Розглад звiту директора про результати 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття 
рiшень за наслiдками розгляду звiту.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 
2015 рiк та прийняття рiшень за наслiдками роз-
гляду звiту.
4. Затвердження рiчного звiту (фiнансової 
звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення про порядок розподiлу 
прибутку Товариства за 2015 рiк.
6. Прийняття рiшень про припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рiшень про припинення повнова-
жень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Попереднє схвалення (попереднє надання 
згоди на вчинення) значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися протягом року і предметом яких 
є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю 
більше ніж 25 відсотків вартості його активів за 
даними останньої річної фінансової звітності.
Порядок денний формувався виконавчим орга-
ном та був узгоджений Наглядовою радою. До-
даткових пропозицій щодо порядку денного не 
надходило. Складено протокол № 01 від 
16.03..2015 року.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що 
передував звітньо-

му
за 

простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

0 0

Дата виплати 
дивідендів

0 0

Опис Дивiденти за 2015 рiк не нараховувались та 
не виплачувались. За рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв чистий прибуток вiд 
операцiйної дiяльностi направлений на 
погашення збиткiв минулих рокiв.

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 1360 1420
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1009 1054
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 98 83
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 197 158
Власний капітал 335 276
Статутний капітал 164 164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1230 1289
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1025 1144
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.09 0.04

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

0.09 0.04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 656844 656844
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

Директор  Вечерова Ольга михайлiвна

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 "БіОФАРмА", 
36273281, Миколи Амосова, 9, Київ, 
Солом'янський, 03680, Україна, 
(044)277-36-10

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/

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "СВIТ БУДIВЕЛЬНИх 
мАТЕРIАЛIВ", код за ЄДРПОУ 30725687, 
03022, м. Київ, вул. Козача, буд. 126, тел. (044) 
587-93-07

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-
ТАРНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 01882551
3. Місцезнаходження 93006, м.Рубiжне, вул.Менделєє-

ва, 67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0645392210 0645370415

5. Електронна поштова адреса law@rktk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

www.rktk.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., було 

припинено повноваження члена Наглядової ради Пер Вiнге Фредериксен, 
паспорт № 202880547 виданий комуною Гентофте, Данiї 27.11.2007р. 
Пiдстава - закiнчення термiну дiї повноважень. Акцiями емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.10.2013р. по 
28.04.2016р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., було 
припинено повноваження члена Наглядової ради Джеремi Ендрю Арон, 
паспорт № 308682395 виданий Сполученим Королiвством Великої Британiї 
та Пiвнiчної Iрландiї 10.11.2009р. Пiдстава – закiнчення термiну дiї повно-
важень. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 25.10.2013р. по 28.04.2016р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., було 
припинено повноваження члена Наглядової ради Шпирь Вiктора Михайло-
вича, паспорт ВВ № 968814 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 10.09.1999р. Пiдстава – закiнчення термiну дiї повнова-
жень. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000121%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.10.2013р. по 
28.04.2016р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., 
було припинено повноваження члена Наглядової ради Мiнiної Марiї 
Геннадiївни, паспорт ЕК № 375135 виданий Рубiжанським МВ УМВС 
України в Луганськiй областi 07.04.1997р. Пiдстава – закiнчення термiну 
дiї повноважень. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, 
складає 0,000121%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
25.10.2013р. по 28.04.2016р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., 
було прийнято рiшення про переобрання з 28.04.2016р. членом Нагля-
дової ради Пер Вiнге Фредериксен, паспорт № 202880547 виданий у 
комунi Гентофте, Данiї 27.11.2007р. Акцiями емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу – до наступних чергових зборiв. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 рокiв за-
ймав наступнi посади Генеральний директор в компаниiї СCiЕй 
Пекеджiнг Денмарк А/С, Регiональний Генеральний директор Пiвнiчної 
Європи в компанiї ДС Смiт Пекеджiнг Денмарк А/С, та Регiональний Ге-
неральний директор Нiмеччини та Швейцарiї в компанiї ДС Смiт 
Пекеджiнг Дойчленд Стiфтунг енд Ко КГ/Нiмеччина (поточна посада) в 
м.Нюремберг, Нiмеччина 

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., 
було прийнято рiшення про переобрання з 28.04.2016р. членом Нагля-
дової ради Джеремi Ендрю Арона, паспорт № 308682395 виданий Спо-
лученим Королiвством Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 10.11.2009р. 
Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – до наступ-
них чергових зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: протягом останнiх 5 рокiв займає посаду Головного Радника 
з питань Пакування, в компаниiї ДС Смiт Плс, що знаходиться в м.Лон-
дон, Англiя.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., було 
прийнято рiшення про переобрання з 28.04.2016р. членом Наглядової 

ради Шпирь Вiктора Михайловича, паспорт ВВ № 968814 виданий 
Дружкiвський МВ УМВС України в Донецькiй областiї 10.09.1999р. Частка, 
якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає 0,000121%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу – до наступних чергових зборiв. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв займає 
посаду Директора з розвитку Приватного акцiонерного товариства «Стра-
хова компанiя «АСКО-Донбасс Пiвнiчний», м.Київ.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., було 
прийнято рiшення про переобрання з 28.04.2016р. членом Наглядової 
ради Мiнiну Марiю Геннадiївну, паспорт ЕК № 375135 виданий Рубiжанським 
МВ УМВС України в Луганськiй областiї 07.04.1997р. Частка, якою володiє 
в статутному капiталi емiтента, складає 0,000121%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу 
– до наступних чергових зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв займається 
пiдприємницькою дiяльнiстю.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., було 
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Iсманицького Вiктора 
Степановича, паспорт ЕК № 335833 виданий Рубiжанським МВ УМВС 
України в Луганськiй областi 15.01.1997р. Пiдстава - закiнчення термiну дiї 
повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 27.04.2012р. по 28.04.2016р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., було 
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Задiраки Максима 
Анатолiйовича, паспорт КО № 471529 виданий Лисичанським МВ УМВС 
України в Луганськiй областi 08.10.2002р. Пiдстава – закiнчення термiну дiї 
повноважень. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, скла-
дає 0,000121%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.04.2012р. 
по 28.04.2016р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., було 
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мандича Iгоря 
Вiкторовича, паспорт ЕМ № 166037 виданий Рубiжанським МВ УМВС Укра-
їни в Луганськiй областi 27.04.1999р. Пiдстава – закiнчення термiну дiї по-
вноважень. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000007%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.04.2012р. по 
28.04.2016р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., було 
прийнято рiшення про переобрання з 28.04.2016р. членом Ревiзiйної комiсiї 
Iсманицького Вiктора Степановича, паспорт ЕК № 335833 виданий 
Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй областi 15.01.1997р. Акцiями 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових 
зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: протягом 
останнiх 5 рокiв займав наступнi посади начальник центральної сервiсної 
служби на ПАТ «РКТК» та технiчний директор ПАТ «РКТК» (поточна поса-
да) м.Рубiжне. 

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., 
було прийнято рiшення про переобрання з 28.04.2016р. членом Ревiзiйної 
комiсiї Задiраку Максима Анатолiйовича, паспорт КО № 471529 виданий 
Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй областi 08.10.2002р. Част-
ка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає 0,000121%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу – до наступних чергових зборiв. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 рокiв за-
ймає посаду директора заводу по виробництву гофротари ПАТ «РКТК» 
м.Рубiжне.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 28.04.2016р., було 
прийнято рiшення про переобрання з 28.04.2016р. членом Ревiзiйної комiсiї 
Мандича Iгоря Вiкторовича, паспорт ЕМ № 166037 виданий Рубiжанським 
МВ УМВС України в Луганськiй областi 27.04.1999р. Частка, якою володiє в 
статутному капiталi емiтента, складає 0,000007%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу 
– до наступних чергових зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв займає посаду юрискон-
сульта ПАТ «РКТК» м.Рубiжне.

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

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

2. Найменування посади Мiнiн Геннадiй Михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2016
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОмБIНАТ”
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ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК СіЧ»

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 
СIЧ", 
37716841
01033, м.Київ, вул. Володимирська, 63, 
044 207-14-81

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.sichbank.com.ua 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО» 
20197074

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент  - акціонерне 
товариство). 
Зазначається 
інформація про 
проведення або 
непроведення 
загальних чергових та 
позачергових зборів 
та у разі їх непрове-
дення вказуються 
причини, також 
зазначається перелік 
питань, що розгляда-
лися на загальних 
зборах, особи, що 
подавали пропозиції 
до переліку питань 
порядку денного, у 
разі проведення 
позачергових зборів 
зазначаються особа, 
що ініціювала 
проведення загаль-
них зборів, результати 
розгляду питань 
порядку денного. У 
разі якщо загальні 
збори не відбулися, 
вказуються причини

16 квiтня 2015 року вiдбулись рiчнi Загальнi збори 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БАНК СIЧ». 
Порядок денний:
1.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв.
2.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
3.Порядок проведення Загальних зборiв та затвер-
дження порядку денного Загальних зборiв 
Акцiонерiв. 
4.Звiт Спостережної ради та Звiт про корпоратив-
не управлiння ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк. Про 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Спостережної ради та Звiту про корпоративне 
управлiння ПАТ «БАНК СIЧ».
5.Звiт Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк. Про 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ».
6.Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК СIЧ» за 
2014  рiк. Про прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК СIЧ».
7.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
ПАТ  «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
8.Затвердження аудиторського звiту за результата-
ми перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ «БАНК СIЧ» 
за 2014 рiк.
9.Розподiл прибутку за 2014 рiк. Затвердження 
рiшення про виплату та розмiр дивiдендiв, строку 
та порядку їх виплати.
10.Про припинення повноважень Голови та членiв 
Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ».
11.Про обрання Голови та членiв Спостережної 
ради ПАТ «БАНК СIЧ», затвердження умов цивiльно-
правових або трудових договорiв, що укладати-
муться з ними, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
Членами Спостережної ради.
12.Про затвердження внутрiшнiх нормативних 
документiв «БАНК СIЧ».
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв не надавались.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного Загальних 
зборiв вирiшили обрати Головою Загальних зборiв 
Кацан Т.К. (представник Акцiонера Раздорожно-
го  В.В.), секретарем – корпоративного секретаря 
ПАТ  «БАНК СIЧ» Хомович I.М.
З другого питання порядку денного Загальних 
зборiв вирiшили обрати Лiчильну комiсiю у складi: 
Голова Лiчильної комiсiї – Хомович I.М.; член 
Лiчильної Комiсiї – Матющенко О.I.
З третього питання порядку денного Загальних 
зборiв вирiшили затвердити оголошений порядок 
денний Загальних зборiв акціонерів.

З четвертого питання порядку денного Загальних 
зборiв вирiшили за наслiдками розгляду звiту Спо-
стережної ради та Звiту про корпоративне 
управлiння ПАТ «БАНК СIЧ» затвердити Звiт Спо-
стережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» та Звiт про корпо-
ративне управлiння ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
З п"ятого питання порядку денного Загальних 
зборiв вирiшили за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» затвердити Звiт 
Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
З шостого питання порядку денного Загальних 
зборiв вирiшили за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК СIЧ» затвердити Звiт 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
З сьомого питання порядку денного Загальних 
зборiв вирiшили затвердити рiчну фiнансову 
звiтнiсть ПАТ «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
З восьмого питання порядку денного Загальних 
зборiв вирiшили затвердити аудиторський звiт за 
результатами перевiрки фiнансової звiтностi 
ПАТ  «БАНК СIЧ» за 2014 рiк.
З дев"ятого питання порядку денного Загальних 
зборiв вирiшили спрямувати 5% чистого прибутку 
ПАТ «БАНК СIЧ» до Резервного фонду вiдповiдно 
до вимог Статуту та законодавства України.
Суму чистого прибутку за 2014 рiк, що залишиться 
пiсля вiдрахування 5% до резервного фонду зали-
шити в розпорядженнi ПАТ »БАНК СIЧ».
З десятого питання порядку денного Загальних 
зборiв вирiшили припинити повноваження:
Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Раз-
дорожного В.В.
Членiв Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Сит-
ника М.М. та Гордеєва I.В.
З одинадцятого питання порядку денного Загаль-
них зборiв вирiшили обрати новий склад Спосте-
режної ради ПАТ «БАНК СIЧ» у складi Раздорож-
ний В.В., Ситник М.М. , Гордеєв I.В., Мельник А.П., 
Губанов О.В.
Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК 
СIЧ» Раздорожного В.В., затвердити умови трудо-
вих договорiв, що укладатимуться з членами Спо-
стережної ради ПАТ «БАНК СIЧ», уповноважити 
Голову Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Шульгу В.В. 
пiдписати вказанi договори.
З дванадцятого питання порядку денного Загаль-
них зборiв вирiшили затвердити в новiй редакцiї 
Статут, Положення про Правлiння, Положення про 
Спостережну раду, Положення про Загальнi збори 
ПАТ «БАНК СIЧ».
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК 
СIЧ» у 2015 році не проводились.

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається
Рішення про виплату дивідендів за 2014-2015 року не приймалось 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (банку)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів  1 674 384 775 119 
Грошові кошти та їх еквіваленти  298 581  75 553
Кошти в інших банках  1 256  168 972
Кредити та заборгованість клієнтів  511 328  440 453 
Усього зобов'язань 1 543 671  647 381
Кошти банків -  133 914
Кошти клієнтів  1 436 929  474 514
Усього власного капіталу та частка меншості  130 713  127 738
Статутний капітал 120 000 120 000 
Чистий прибуток/(збиток)  2 182 4 509 
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-  -

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

-  -

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

Найменування посади Шульга Влада Вiкторiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.04.2016
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«КИЇВмЕТРОБУД»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 01601 м. Київ, вул. Прорізна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)279-41-89
5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.metrobud.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
27.04.2016р. загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Київметробуд» (протокол №8 від 27.04.2016р.) прийнято рі-
шення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади Голова наглядової ради Токарев Олег Миколайо-
вич (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). 
Рішення було прийняте в зв’язку з закінченням 24.04.2016р. терміну повно-
важень наглядової ради та необхідністю обрання нового складу наглядової 
ради; обіймав дану посаду з 21.05.2009р.; володіє 737 акціями, що складає 
0,0184% статутного капіталу емітента; непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має;

- звільнено з посади Член наглядової ради Петренко Олена Володимирівна 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). Рішення 
було прийняте в зв’язку з закінченням 24.04.2016р. терміну повноважень нагля-
дової ради та необхідністю обрання нового складу наглядової ради; обіймала 
дану посаду з 14.07.2010р.; не володіє часткою у статутному капіталі емітента; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- звільнено з посади Член наглядової ради Лобода Олексій Анатолійович 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). Рішен-
ня було прийняте в зв’язку з закінченням 24.04.2016р. терміну повноважень 
наглядової ради та необхідністю обрання нового складу наглядової ради; обі-
ймав дану посаду з 23.04.2015р.; не володіє часткою у статутному капіталі 
емітента; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- звільнено з посади Голова ревізійної комісії Бризгаліна Єлизавета Ві-
таліївна (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних 
даних). Рішення було прийняте в зв’язку з закінченням 24.04.2016р. термі-
ну повноважень ревізійної комісії та необхідністю обрання нового складу 
ревізійної комісії; обіймала дану посаду з 29.02.2008р.; володіє 8 акціями, 
що складає 0,0002% статутного капіталу емітента; непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має;

- звільнено з посади Член ревізійної комісії Кошкін Микола Іванович (поса-
дова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). Рішення 
було прийняте в зв’язку з закінченням 24.04.2016р. терміну повноважень реві-
зійної комісії та необхідністю обрання нового складу ревізійної комісії; обіймав 
дану посаду з 24.04.2014р.; не володіє часткою у статутному капіталі емітента; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- звільнено з посади Член ревізійної комісії Сета Людмила Миколаївна 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). Рі-
шення було прийняте в зв’язку з закінченням 24.04.2016р. терміну повно-
важень ревізійної комісії та необхідністю обрання нового складу ревізійної 
комісії; обіймала дану посаду з 24.04.2014р.; володіє 361 акціями, що скла-
дає 0,009% статутного капіталу емітента; непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Член наглядової ради Токарев Олег Миколайович 

(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). Во-
лодіє 737 акціями, що складає 0,0184% статутного капіталу емітента. Осо-
бу призначено загальними зборами строком на один рік; протягом останніх 
п’яти років займав посаду директора фінансового ПАТ «Київметробуд»; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Член наглядової ради Петренко Олена Володимирівна 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). Не воло-
діє часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено строком на один 
рік; протягом останніх п’яти років займала посаду юрисконсульта ПрАТ «Метро-
буд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Голова наглядової ради Кияшко Сергій Миколайович 
(посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). 
27.04.2016р. загальними зборами акціонерів ПАТ «Київметробуд» (протокол 
№8) прийняте рішення про обрання наглядової ради Товариства та відповідно 
до протоколу наглядової ради №28 від 28.04.2016р. Кияшка Сергія Миколайо-
вича обрано Головою наглядової ради товариства. Не володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента; особу призначено строком на один рік; протягом 
останніх п’яти років займав посаду директора з маркетингу ПАТ «Київметро-
буд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Голова ревізійної комісії Бризгаліна Єлизавета Ві-
таліївна (посадова особа не надавала згоду на розкриття персональних 
даних). 27.04.2016р. загальними зборами акціонерів ПАТ «Київметробуд» 
(протокол №8) прийняте рішення про обрання ревізійної комісії Товариства 
та відповідно до першого засідання ревізійної комісії від 27.04.2016р. Бриз-
галіну Є.В. обрано Головою ревізійної комісії. Володіє 8 акціями, що скла-
дає 0,0002% статутного капіталу емітента; особу призначено строком на 
один рік; протягом останніх п’яти років займала посаду начальника 
фінансово-економічного управління ПАТ «Київметробуд»; непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Член ревізійної комісії Кошкін Микола Іванович (по-
садова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). Не во-
лодіє часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено строком на 
один рік; протягом останніх п’яти років займав посади: з 2011р. по 23.06.2014р. 
заступник начальника служби безпеки ПАТ «Київметробуд», з 24.06.2014р. 
по теперішній час – начальник служби безпеки ПАТ «Київметробуд»; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду Член ревізійної комісії Сета Людмила Миколаївна (по-
садова особа не надавала згоду на розкриття персональних даних). Володіє 
361 акцією, що складає 0,009% статутного капіталу емітента; особу призна-
чено строком на один рік; протягом останніх п’яти років займала посаду на-
чальника відділу кошторисно-договірної та аналітичної роботи ПАТ «Київме-
тробуд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

28 квітня 2016 року наглядовою радою ПАТ «Київметробуд» протокол №29 
прийнято рішення про обрання генеральним директором ПАТ «Київметробуд» 
Петренка Володимира Івановича. Таке рішення прийнято в зв’язку з закінчен-
ням 30.04.2016р. терміну повноважень генерального директора ПАТ «Київме-
тробуд». Петренко В.I. здійснював повноваження генерального директора това-
риства з 29.02.2008р. Володіє 21 акцією, що складає 0,0005% статутного 
капіталу емітента; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має; посадову особу призначено на строк з 1 травня 2016 року по 30 квітня 2017 
року. Згоди на розкриття персональних даних посадова особа не надала.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор  _____  Петренко Володимир іванович 
 (підпис) 
 М. П.  28.04.2016р. 

РІЧНА ІНФОРАЦІЯ ЗАКРИТЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕРхНЬО-хОРТИЦЬКИЙ АВТОРЕмОНТНИЙ ЗАВОД» 

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, 
між- міський код та 
телефон емітента

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕРХНЬО-ХОРТИЦЬКИЙ АВТОРЕМОНТ- 
НИЙ ЗАВОД»; 05402602; Україна, 69089, 
За- порізька область, м. Запоріжжя,  
вул. Марко Вовчок, буд.20; (061)289-67-25

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інфор- ма-
ційній базі даних Комісії

29.04.2016

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

www.vharz.pat.ua

Річна інформація емітента за 2015 рік
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ВИПРОБУВАЛЬ-
НИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ" 
Код за ЄДРПОУ: 24585152 02099, 
м. Київ, Дарницький р-н, 
Бориспiльська, 9 (095) 728-88-18

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

28.04.2016

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

24585152.smida.gov.ua
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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

Державне публiчне акцiонерне товари-
ство "Нацiональна акцiонерна компанiя 
"Украгролiзинг",30401456; 
01021, м. Київ, вул. Мечникова 16-А, 
(044) 254-30-10

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

29.04.2016

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

http://www.ukragroleasing.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю Аудиторська фірма «Капітал Груп» 
33236268

5. Інформація про загальні 
збори 

Відповідно до абз. 3 п. 68 Статуту у пері-
од до прийняття рішення про приватиза-
цію Компанії та продажу її акцій повнова-
ження загальних зборів акціонерів, які 
передбачені законодавством, а також 
внутрішніми документами Компанії, здій-
снюються її засновником одноосібно.

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

Аудиторський висновок
Незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відпові-

дальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» проведено аудит повного 
пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Націо-
нальна акціонерна компанія «Украгролізинг» (далі – Компанія) станом на 
31 грудня 2015 р. та за рік, що закінчується на вказану дату. Пакет фінансо-
вої звітності включає: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., 
- Звіт про фінансові результати (про сукупні доходи) за 2015 рік, 
- Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (за прямим методом), 
- Звіт про власний капітал за 2015 рік, 
- Пояснювальні примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
1. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові зві-

ти
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовір-

не подання цієї фінансової звітності у відповідності до міжнародних стан-
дартів обліку і звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський 
персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або 
помилки.

Керівництво Компанії вважає, що усі передбачені законодавством по-
датки були нараховані та сплачені. У випадках, коли механізм визначення 
податкових зобов’язань є недостатньо чітким, Компанія здійснювала нара-
хування на підставі оцінок управлінського персоналу.

2. Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової 

звітності на основі результатів аудиту. 
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контро-

лю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 
(далі - МСА), зокрема згідно з Міжнародними стандартами аудиту 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 
705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Поясню-
вальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудито-
ра» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського звіту. 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також пла-
нування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків сут-
тєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінан-
сових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають об-
ставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутріш-
нього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оці-
нок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінан-

сової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для 

висловлення модифікованої аудиторської думки.
3. Думка аудитора
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Підставою для висловлення умовно-позитивної думки є:
1. У складі основних засобів Компанії відображені активи первісною 

вартістю 11 186 тис. грн., які мають нульову залишкову вартість.
2. Аудитори не мали можливості отримати достатні та доречні докази 

стосовно реальності зобов’язань Компанії перед бюджетом в розмірі 30,9 
млн. грн., що відображені у складі інших поточних зобов’язань балансу 
станом на 31.12.2015 р.

3. В Балансі Компанії довгострокова дебіторська заборгованість за до-
говорами фінансового лізингу представлена за справедливою вартістю 
всупереч вимогам МСФЗ, зокрема МСФЗ 9, що вимагають оцінювати фі-
нансовий актив за амортизованою собівартістю із застосуванням методу 
ефективного відсотку. Аудитори не мали можливості достовірно оцінити 
вплив цього фактора на фінансову звітність. 

Умовно-позитивна думка
Ми провели аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акці-

онерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» 
станом на 31 грудня 2015 р. та за рік, що закінчується на вказану дату, яка 
включає: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 р., 
- Звіт про фінансові результати за 2015 рік, 
- Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (за прямим методом), 
- Звіт про власний капітал за 2015 рік, 
- Пояснювальні примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про 

які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної 
думки», фінансова звітність Компанії відображає достовірно в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2015 року, його 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазна-
чену дату, відповідно до чинного законодавства щодо організації бухгал-
терського обліку і звітності в Україні та Міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку і звітності.

4. Інші питання
Політична та економічна ситуація в Україні
Крім того, ми звертаємо вашу увагу користувачів на те, що діяльність 

Компанії, як і діяльність інших підприємств в Україні, зазнає та продовжува-
тиме зазнавати у найближчому майбутньому вплив політичної та економіч-
ної невизначеності, що спостерігається в Україні. Остаточний влив і наслід-
ки політичної та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони 
можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес 
Компанії. 

Наша думка не є модифікованою щодо цього аспекту.
Статутний капітал та чисті активи Компанії
Звертаємо увагу користувачів на той факт, що станом на 01.01.2015 р. 

та на 31.12.2015 р. Компанія має неоплачений статутний капітал в розмірі 
46 308 тис. грн., що утворився в наслідок порушень при формуванні статут-
ного капіталу в попередніх роках. 

Звіт про результати емісії акцій в кількості 799 899 шт. номінальною вар-
тістю 100 грн. кожна на загальну суму 79 990 тис. грн. на суму фактично 
перерахованих з державного бюджету у 2012 році коштів не було зареє-
стровано належним чином.

Величина чистих активів Компанії станом на 01.01.2015 р. та на 
31.12.2015 р. значно нижче статутного капіталу (відповідно, на 787 143 тис. 
грн. та на 782 273 тис. грн.), що не відповідає вимогам чинного законодав-
ства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України 

та потребує приведення величини чистих активів у відповідність до ви-
мог чинного законодавства.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства» ак-
ціонерне товариство (зокрема, його керівні органи) не мають права при-
ймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів 
за простими акціями у разі наявності вказаних вище факторів.

Наша думка щодо фінансової звітності не є модифікованою щодо цього 
аспекту.

іі
іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 504 647 513 561
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26 794 29 577
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 32 389 23 848
Сумарна дебіторська заборгованість 147 672 152 875
Грошові кошти та їх еквіваленти 55 829 38 715
Власний капітал 388 146 383 276

ДЕРЖАВНЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОмПАНIя “УКРАГРОЛIЗИНГ”
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Статутний капітал 1 170 419 1 170 419
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (758 887) (763 757)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 20 85
Поточні зобов'язання і забезпечення 116 481 130 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10 904 293 10 904 293

Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Виконуючий обов’язки 
генерального директора  О.В.ПРОЦЮК

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: Приватне акцiонерне товариство 
«Полтавазооветпромпостач», код за ЄДРПОУ: 00727216, місцезнаходжен-

ня: 36008, м. Полтава, вул. Автобазiвська, б. 3-Б, міжміський код та теле-
фон емітента: (0532) 59-27-92. 2.Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.poltavazoovet.com

Голова правління _________________ Стегнiй В. Г.
МП

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАЗООВЕТПРОмПОСТАЧ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРСЕРВIСБУДмАТЕРIАЛИ»

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

1.Повне найменування емітента, ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ», 00294102,м.Київ, Печерський ра-
йон, 01001, вулиця Хрещатик, 50-В (044) 499-22-87.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми: Приватна ауди-
торська фірма «Олександр і К», 30525809.

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори відбулися 
27  квітня 2015, кворум-92,8567%.

Порядок денний:
1.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення спо-

собу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає 
затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2014 р.
3. Затвердження звіту правління за 2014 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами наглядової ради. 

9. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора). 
10. Призначення та відкликання членів виконавчого органу та інших 

органів Товариства.
11. Надання повноважень виконавчому органу Товариства. 

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб’єкта малого підприємства (тис. грн.):

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 168 162
Основні засоби 13 13
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 50 74
Грошові кошти та їх еквіваленти 1
Нерозподілений прибуток 1
Власний капітал - -
Статутний капітал 32 32
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 147,5 135
Чистий прибуток (збиток) (19) (0,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 129422 129422
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

1 1

Голова правління  Борозенець С.К.

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"мЕРИДIУм ПЛЮС", 
34896397м. Київ , Дарницький район 
мiста Києва, 02068, м. Київ, 
вул. А.Ахматової,3 (044) 499-22-85,

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

29.04.2015

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

www.meridium.pat.ua

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

Приватна аудиторська фiрма «Олек-
сандр i К», 30525809 

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 27606,4 27606,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 211,9 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 27472,7 25,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 4,1
Власний капітал -2131,6 -1927,3
Статутний капітал 7000 7000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5850,8 -5511,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 32191,7 29533,7
Чистий прибуток (збиток) -338,7 -1875,6

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

(044) 4983815
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Річна інформація емітента цінних паперів 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЮЖНИЙ»

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи 
- підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«АУДІКОН» У ВИГЛЯДІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ, код за 
ЄДРПОУ:21037674

5. Інформація про загальні збори (розділ запо-
внюється у випадку, якщо емітент – акціонерне 
товариство). Зазначається інформація про про-
ведення або непроведення загальних чергових 
та позачергових зборів та у разі їх непроведення 
вказуються причини, також зазначається перелік 
питань, що розглядалися на загальних зборах, 
особи, що подавали пропозиції до переліку пи-
тань порядку денного, у разі проведення поза-
чергових зборів зазначаються особа, що ініцію-
вала проведення загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку денного. У разі якщо за-
гальні збори не відбулися, вказуються причини
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається

За результата-
ми звітного 

періоду

За результата-
ми періоду, що 

передував 
звітному

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
приві-

лейова-
ними 

акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн
Сума виплачених дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн) 
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 34958 30859
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12406 13222
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1891 1224
Сумарна дебіторська заборгованість 4276 2692
Грошові кошти та їх еквіваленти 1433 33
Власний капітал 13006 16192
Статутний капітал 4137 4137
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7240 10426
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 21952 14667
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (3186) (2755)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(0,19253) (0,16648)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16548400 16548400
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

інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльнос-
ті

Вид 
діяльності

Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що видав 

Дата закін чення дії 
ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5
Відсутні
Опис

1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування 
основних засобів

Власні основні 
засоби (тис. 

грн)

Орендовані 
основні засоби 

(тис. грн)

Основні 
засоби, всього 

(тис. грн)

на 
початок 
періоду

на 
кінець 
періо-

ду

на 
початок 
періоду

на 
кінець 

періоду

на 
поча-
ток 

періоду

на 
кінець 
періо-

ду
1. Виробничого 
призначення:

11289 10625 11289 10625

будівлі та споруди 9543 9116 9543 9116
машини та обладнан-
ня

1656 1444 1656 1444

транспортні засоби 75 61 75 61
інші 15 4 15 4
2. Невиробничого 
призначення: 

1933 1781 1933 1781

будівлі та споруди 873 846 873 846
машини та обладнан-
ня

977 854 977 854

транспортні засоби - - - -
інші 83 81 84 81
Усього 31222 12406 13222 12406
Опис

інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний 

період
За попере-
дній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 34958 30859
Статутний капітал (тис. грн) 4137 4137
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4137 4137
Опис
Висновок

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 
продукції

№ 
з/п

Основний 
вид 

продукції*

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у 

нату-
ральній 
формі 
(фізич-
на од. 
вим.**)

у 
грошо-

вій 
формі 
(тис. 
грн)

у 
відсо-

тках до 
всієї 

вироб-
леної 

продукції

у 
нату-

ральній 
формі 
(фізич-
на од. 
вим.**)

у 
грошовій 

формі 
(тис. грн)

у 
відсотках 
до всієї 
реалізо-

ваної 
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Оз. пшениця 3880 749 3889 979
2 Оз. ячмінь 2585 691 2560 641
3 Соняшник 1633 340 1581 1057
4 Виноград 16196 10099 16196 8256
5 Прочая 

продукция 
растение-
водства

х 1 24 4

6 Услуги с/х Х 21
7  Прочая 

реализация, 
услуги и 
работы

Х 2389

Итого Х 11880 Х 13347

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від 
загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри 
тощо.

інформація про собівартість реалізованої продукції

№ 
з/п Склад витрат*

Відсоток від загальної 
собівартості реалізованої 

продукції (у відсотках)
1 2 3

1 Оплата праці з нарахуваннями 38,6
2 Сировина і материали 13,3
3 Амортізація 5,3

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИЙ»
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4 Допоміжні матеріали 19,8
5  Топливо,електроенергія, вода 11,6
6 Загальновиробничі витрати 11,4

Всього 100
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реа-

лізованої продукції.
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи  - підприємця)

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІКОН» У 
ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний 
номер облікової картки* платника 
податків - фізичної особи)

21037674

Місцезнаходження аудиторської 
фірми, аудитора

65008, м. Одеса, вул. Південна,5

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України

№1240 від 26.01.2001р., термін дії 
продовжено до 23.12.2020р., 
Рішенням Аудиторської палати 
України №317/4 від 26.11.2015

Реєстраційний номер, серія та 
номер, дата видачі та строк дії 
свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних 
паперів**
Звітний період, 
за який проведений аудит 
фінансової звітності

2015

Думка аудитора*** Умовна -позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного но-
мера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це від-
повідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних 
паперів.

*** Зазначається: «безумовно-позитивна», «умовно-позитивна», «нега-
тивна» або «відмова від висловлення думки».

Річна інформація емітента цінних паперів 
ПАТ КОмПАНія «ЕЛЬБА» 
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство Компанiя 
"Ельба", 31826636Київська, 08600, м. Василькiв, 
Володимирська,22 0444675310,

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

29.04.2016

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

www.elbaco.com.ua

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. ау-
дитора - фізичної особи 
- підприємця), якою про-
ведений аудит фінансо-
вої звітності

ТОВ "Аудиторська компанiя "Ю Ейч Уай Простiр 
ЛТД", 32593975 ТОВ "Аудиторська компанiя " 
Ю Ейч Уай Простiр", 32593975

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

24.04.2015 р. Проведені загальні чергові збори акціо-
нерів. 
Розглянуті питання:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії і затвердження її 
складу.
3. Про затвердження результатів фінансово-
господарської діяльності товариства за 2014 рік 
та визначення основних напрямів діяльності на 
2014 рік.
4. Звіт генерального директора Товариства, Наглядо-
вої ради, Ревізора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради, звіту генерального директора, 
звіту Ревізора Товариства про результати діяль-
ності у 2014 році.
6. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фі-
нансової звітності за 2014 рік. Затвердження звіту зо-
внішнього аудитора.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товари-
ства за 2014 рік. 
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку і 
збитків Товариства з урахуванням вимог, передбаче-
них Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Про затвердження строку та порядку виплати част-
ки прибутку (дивідендів).
10. Про схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більше як одного 
року з дати прийняття такого рішення. Визначення 
характеру та граничної вартості таких правочинів. 
11. Про прийняття рішення про дострокове припинен-
ня повноважень ревізора.
12. Про прийняття рішення про обрання ревізора.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
прости-

ми акція-
ми

за привілейо-
ваними акція-

ми

за 
прости-

ми акція-
ми

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, 
які мають право 
на отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис В звязку з неотриманням прибуку рiшення про виплату 

дивiдендiв не приймалось.

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 34440 47768
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11782 15241
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2711 3426
Сумарна дебіторська заборгованість 13319 19333
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 34
Власний капітал 8166 15990
Статутний капітал 30808 30808
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-46379 -38675

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

18505 18570

Поточні зобов'язання і забезпечення 7769 13208
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.25857 -0.35799

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

-0.25857 -0.35799

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30808206 30808206
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Генеральний директор 
ПАТ Компанія «Ельба»  К.О. Вагін
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОРИСПIЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД», 00954538, Київська 
область, Бориспільський район, 08300, місто Бо-
риспіль, вулиця Привокзальна, буд. 46,
тел. 8 (4595) 7-24-10,

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

04.05.2016

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

bekz.com.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Мiжнародний iнститут аудиту", 21512649

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

Відповідно до рішення наглядової ради та за її 
ініціативою (протокол засідання № 01/2015 від 
19 лютого 2015 р.) чергові, річні загальні збори 
ПАТ «БЕКЗ» відбулись 10 квітня 2015 р. об 
11.00 за адресою: Україна, 08300, Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46, в актовому 
залі адміністративного приміщення, з наступним 
порядком денним:
1. Про обрання Голови та Секретаря загаль-
них зборів Товариства.
2. Про припинення повноважень членів на-
глядової ради Товариства.
3. Про затвердження кількісного складу нагля-
дової ради Товариства; обрання членів нагля-
дової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових дого-
ворів (контрактів), що укладатимуться з члена-
ми наглядової ради Товариства та встановлен-
ня розміру їх винагороди; обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами наглядової ради Това-
риства.
4. Про обрання членів ревізійної комісії Това-
риства.
5. Про обрання членів лічильної комісії Това-
риства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства 
за 2014 р.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства 
за 2014 р. з урахуванням вимог, передбаче-
них законом.
8. Про прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту наглядової ради Товариства за 
2014 р.
9. Про прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту виконавчого органу Товариства за 
2014 р.
10. Про прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 
2014 р.
На зборах з організаційних питань слухали: 
Генерального директора, який доповів, що на 
Загальних зборах акціонерів ПАТ «Бориспіль-
ський експериментальний комбікормовий за-
вод» (далі за текстом – Збори) присутні акціоне-
ри (представники акціонерів), які володіють у 
сукупності 52 663 125 акціями, що становить 
80,1179% від загальної кількості акцій Товари-
ства, що беруть участь у голосуванні.
Загальні збори акціонерів ПАТ “БЕКЗ” вважа-
ються правомочними, оскільки присутні акціо-
нери, які володіють більш як 50 відсотків голо-
сів від загальної кількості голосів акціонерів.
Про Збори акціонери були повідомлені персо-
нально та шляхом опублікування в пресі.

Генеральний директор – оголосив Збори від-
критими.
З усіх питань порядку денного рішення 
були прийняті одноголосно
По першому питанню денного 
Вирішили: Обрати Голову Загальних зборів 
акціонерів – Макуху Сергія Івановича, Секре-
таря Загальних зборів акціонерів – Чичкало 
Людмилу Віталіївну.
По другому питанню денного 
Вирішили: Припинити повноваження членів 
наглядової ради Товариства
По третьому питанню денного
Вирішили: Затвердити кількісний склад на-
глядової ради Товариства – 3 члени;
1) Затвердити умови цивільно-правових до-
говорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами наглядової ради 
Товариства та встановити, що вказані поса-
дові особи виконуватимуть свої обов’язки на 
безоплатній основі.
2) Обрати членами наглядової ради Товариства 
- Касьянова В.В.;
- Маруженко М.А.;
- Селезньов Ю.І.
3) Обрати особою, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради Товариства, Макуху С.І.
По четвертому питанню денного
Вирішили: Припинити повноваження членів 
ревізійної комісії Товариства Шевчук Л.Т., Ко-
ротун А.М., Чичкало Л.В. та обрати членами 
ревізійної комісії Товариства Шевчук Л.Т., Ко-
ротун А.М., Чичкало Л.В..
По п’ятому питанню денного
Вирішили: Обрати членами лічильної комісії 
Товариства Блажей О.М.., Савчук Г.О., Рима-
ра Б.Ю.
По шостому питанню денного
Вирішили: Затвердити річні результати ді-
яльності Товариства, включаючи фінансову 
звітність та баланс Товариства за 2014 рік.
По сьомому питанню денного
Вирішили: Затвердити розподіл прибутків і 
збитків Товариства виходячи з фінансового звіту 
(Висновок незалежного аудитора) за 2014 р. 
По восьмому питанню денного
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради 
Товариства за 2014 рік.
По дев’ятому питанню денного
Вирішили: Затвердити звіт Виконавчого ор-
гану Товариства про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 
рік.
По десятому питанню денного
Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії 
Товариства за 2014 рік.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що
передував звітньо-

му
за 

прости-
ми 

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 дивіден-
дів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
 переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
БОРИСПIЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИмЕНТАЛЬНИЙ КОмБIКОРмОВИЙ ЗАВОД
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Дата виплати дивідендів
Опис За результатами звiтного та попереднього 

рокiв у товариствi вiдсутнiй прибуток, тому 
рiшення щодо виплати дивiдендiв не 
приймалось та дивiденди не нараховува-
лись i не виплачувались.

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

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 12689.00 14748.00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10940.00 11688.00
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1496.00 1496.00
Сумарна дебіторська заборгованість 253 1563
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1.00
Власний капітал -16930.00 -15249.00

Статутний капітал 16433.00 16433.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -33363.00 -31682.00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 7.00 4.00
Поточні зобов'язання і забезпечення 29612.00 29993.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.026 -0.044

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

-0.026 -0.044

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 65732000 65732000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках 
від статутно-
го капіталу

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

0 0

Генеральний директор    макуха С.і.
Головний бухгалтер    Чичкало Л.В.

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 «КОмБіНАТ БУДіНДУСТРіЇ», 04012193, 
вул.  Будіндустрії, 7, м. Київ, 01013, 044, 285-20-41.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
«Юрхолдiнг-Аудит», 32736376.

5. Інформація про загальні збори. Річні загальні збори акціонерів - 
10.04.2015 р. Кворум – 88,2281 % до загальної кількості голосів. Перелік пи-
тань, що розглядалися на зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.2.Обрання 
Секретаря зборiв.3.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками звiту. 
Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк.4. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
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. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 
рiк. 7. Прийняття рiшення про розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товари-
ства за 2014 рiк. 8.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї та надання повноважень щодо пiдписання 
нової редакцiї Статуту Товариства. 9. Припинення повноважень Голови 
правлiння Товариства. 10. Обрання Голови правлiння. 11. Припинення повно-
важень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членiв На-
глядової ради Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного - вiд акцiонерiв: Нестеров В.Г., Мосунов М.М. Результати роз-
гляду питань порядку денного: Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення: 
Обрати наступний склад лiчильної комісії: 1. Голова лiчильної комiсiї - Ключ-
ник Юлiя Миколаївна;2. Член лiчильної комiсiї - Василенко Ольга Андрiївна; 
3. Член лiчильної комiсiї - Кузнєцов Вячеслав Сергiйович. Обрати Секретарем 
зборiв Iщенка О.П. Звiт Правлiння ПАТ «Комбiнат будiндустрiї» про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк - затвердити. Ро-
боту Правлiння ПАТ «Комбiнат будiндустрiї» в 2014 роцi визнати задовiльною 
та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положен-
ням його установчих документiв. Затвердити основнi напрямки дiяльностi То-
вариства на 2015 рiк. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Комбiнат будiндустрiї» за 
2014 рiк – затвердити.Звiт Наглядової ради ПАТ «Комбiнат будiндустрiї» за 
2014 рiк – затвердити.Затвердити рiчний звiт ПАТ «Комбiнат будiндустрiї» за 
2014 рiк. Прибуток отриманий у 2014 роцi направити на розвиток товариства. 
Затвердити змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Комбiнат 
будiндустрiї» шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Уповноважити Го-
лову правлiння пiдписати нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного то-
вариства «Комбiнат будiндустрiї». Припинити повноваження дiючого голови 
правлiння Товариства Нестерова В.Г. та встановити, що повноваження дiючого 
голови правлiння вважатимуться припиненими з моменту пiдписання контр-
акту з новим головою правлiння ПАТ «Комбiнат будiндустрiї». Не обирати Го-
лову правлiння загальними зборами у зв’язку з прийняттям нової редакцiї 
Статуту.Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради 
Товариства: Мосунова Максима Миколайовича; Кримчака Сергiя Олексан-
дровича; Кошмака Федора Васильовича.Обрати членами Наглядової ради 
ПАТ «Комбiнат будiндустрiї»: Нестерова Валерiя Григоровича; Мосунова Мак-
сима Миколайовича; Кримчака Сергiя Олександровича. 

Позачергові загальні збори акціонерів - 12.11.2015 р. Кворум – 97,5395 % до 
загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на зборах:1.Об-

рання членiв лiчильної комiсiї.2.Обрання головуючого та секретаря загальних 
зборiв.3.Затвердження плану модернiзацiї виробничих потужностей 
Товариства.4.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв.5.Внесення 
змiн та доповнень до локальних актiв (положень) Товариства. Особи, що пода-
вали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - Правлiння та Наглядова 
рада Товариства. Проведення позачергових зборiв iнiцiювала Наглядова рада 
Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Загальнi збори 
акцiонерiв прийняли рiшення: Обрати наступний склад лiчильної комісії:1. Голо-
ва лiчильної комiсiї - Ключник Юлiя Миколаївна;2. Член лiчильної комiсiї - Васи-
ленко Ольга Андрiївна;3. Член лiчильної комiсiї - Кузнєцов Вячеслав Сергiйович. 
Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Комбiнат будiндустрiї» 
(головою загальних зборiв) Канарчука О.В., а секретарем зборiв Iщенка О.П. 
Затвердити пiдготовлений правлiнням план модернiзацiї виробничих потужнос-
тей Товариства, взявши за основу комерцiйну пропозицiю щодо придбання 
установки для автоматичного виробництва труб i кiлець TORNADO вiд компанiї 
TOPWERK. Беручи за основу результати проведеної незалежної експертної 
оцiнки щодо визначення ринкової вартостi майна, вчинити значнi правочини 
щодо продажу належних Товариству об’єктiв нерухомого майна на користь То-
вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БIТ ПАРК» та Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «БIТ СIТI».Схвалити вчинення значних правочинiв з будь-
якими контрагентами з придбання будь-якої кiлькостi iнвестицiйних сертифiкатiв 
будь-якого Пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного 
фонду з граничною сукупною вартiстю усiх правочинiв – 50 000 000 (п’ятдесят 
мiльйонiв) гривень 00 копiйок; б) надання повноважень Наглядовiй радi ПАТ 
«КОМБIНАТ БУДIНДУСТРIЇ» щодо визначення контрагентiв та iнших iстотних 
умов договорiв купiвлi-продажу iнвестицiйних сертифiкатiв; в) надання повно-
важень головi правлiння ПАТ «КОМБIНАТ БУДIНДУСТРIЇ» на укладання 
договорiв купiвлi-продажу iнвестицiйних сертифiкатiв, на визначення всiх iнших 
умов зазначених договорiв купiвлi-продажу на свiй власний розсуд та на 
пiдписання iнших необхiдних документiв.Внести змiни до локальних актiв (по-
ложень) про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну 
комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не на-
раховувалися та не виплачувалися.

іі. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 73744 75897
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10962 39362
Довгострокові фінансові інвестиції 3 2
Запаси 22152 18686
Сумарна дебіторська заборгованість 24131 10962
Грошові кошти та їх еквіваленти 978 646
Власний капітал 70127 60538
Статутний капітал 9284 9284
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12607 2611
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3617 15359
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,339 0,07
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,339 0,07

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 37137108 37137108
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА 
РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

2. Код за ЄДРПОУ 23702532
3. Місцезнаходження 09025, Київська обл., Сквирський 

район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494-25-72 (044) 494-25-72
5. Електронна поштова адреса project@ukrcard.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ukrcard.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа – член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» (код ЄДРПОУ:35138291) 
припинено повноваження з 26.04.2016 року.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 22.5392%.
Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ «УКРКАРТ» 

26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з 
необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до змiн у 
законодавствi, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств (з 01.05.2016 
набувають змiни до Закону України «Про акцiонерi товариства», 
запровадженi Законом України № 289-VIII вiд 07.04.2015).

Посадова особа – член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047) 
припинено повноваження з 26.04.2016 року.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 20.6822%.
Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ «УКРКАРТ» 

26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з 
необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до змiн у 
законодавствi, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств (з 01.05.2016 
набувають змiни до Закону України «Про акцiонерi товариства», 
запровадженi Законом України № 289-VIII вiд 07.04.2015).

Посадова особа – член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ:31511692) 
припинено повноваження з 26.04.2016 року.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 24,9958%.
Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ «УКРКАРТ» 

26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з 
необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до змiн у 
законодавствi, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств (з 01.05.2016 
набувають змiни до Закону України «Про акцiонерi товариства», 
запровадженi Законом України № 289-VIII вiд 07.04.2015).

Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович 
Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено 
повноваження з 26.04.2016 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ «УКРКАРТ» 

26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з 
необхiднiстю посилення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Ковальов Вiктор 
Михайлович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено по-
вноваження з 26.04.2016 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ «УКРКАРТ» 

26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з 
необхiднiстю посилення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства.

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Астахов Руслан Во-
лодимирович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 
26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: бе-

резень 2010 – травень 2014 – заступник начальника управлiння, заступник 
директора управлiння, начальник департаменту ДП «Укравтогаз» НАК «На-
фтогаз України», червень 2015 – по теперiшнiй час – радник Голови 
Правлiння АТ «УКРКАРТ». 

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ «УКРКАРТ» 
26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Полiщук Геннадiй 
Миколайович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 
26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

жовтень 2006-листопад 2013 – заступник голови правлiння ВАТ трест 
«Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього (у 2009 роцi перейменовано на ПАТ 
трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього), листопад 2013-жовтень 
2015 – голова правлiння ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього, 
березень 2016 – по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ «КУА 
«КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ». 

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ «УКРКАРТ» 
26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Чорний Юрiй Бори-
сович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 
року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ве-

ресень 2008-сiчень 2012 – ТОВ «Концепт Девелопмент», виконавчий ди-
ректор, директор;

лютий 2012-вересень 2015 – ПАТ трест «Київмiськбуд-1» 
iм.М.П.Загороднього, начальник управлiння. 

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ «УКРКАРТ» 
26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - Голова Наглядової ради Товариства Полiщук Геннадiй 
Миколайович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 
26.04.2016 року безстроково.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

жовтень 2006-листопад 2013 – заступник голови правлiння ВАТ трест 
«Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього (у 2009 роцi перейменовано на ПАТ 
трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього), листопад 2013-жовтень 
2015 – голова правлiння ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього, 
березень 2016 – по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ «КУА 
«КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ». 

Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради (ПРОТОКОЛ № 13 
засiдання Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» вiд 26.04.2016р.)

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович 
Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 
26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: чер-

вень 2009 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», 
заступник Генерального директора, Генеральний директор, провiдний 
спецiалiст з управлiння активами. 

Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ «УКРКАРТ» 
26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Товариства Сошинська Наталiя 
Iванiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 
року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: лю-

тий 2008 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», го-
ловний бухгалтер. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАхУНКОВА КАРТКА»
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Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ «УКРКАРТ» 
26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

Посадова особа - Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович 
Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 
27.04.2016 року безстроково.

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: чер-

вень 2009 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», за-
ступник Генерального директора, Генеральний директор, провiдний 
спецiалiст з управлiння активами. 

Рiшення прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї (Протокол №1/2016 
засiдання Ревiзiйної комiсiї АТ «УКРКАРТ» вiд 27.04.2016р.)

*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 
даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

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

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

2. Найменування посади Пранов Олександр Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.04.2016

(дата)

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

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

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДНіПРО-
ПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
мЕТАЛОКОНСТРУКЦіЙ 
ім. I.В. БАБУШКіНА", 
код за ЄДРПОУ 01412851, 49019, 
м. Днiпропетровськ, вул. Ударникiв, 
буд. 54 
тел.(056) 231-19-81

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

28.04.2016

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

www.dzmk.com.ua

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

Аудиторська фiрма у формi 
Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Крат-Аудит", 
23413650

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
ата i час проведення чергових загальних зборiв: 07 квiтня 2015 року, 12-00. 
Кворум зборів: 96.723122 %
Мiсце проведення зборiв: Україна, 49019, м. Днiпропетровськ, вул. Ударникiв, 
54, адмiнiстративно-управлiнський корпус, 3-й поверх, диспетчерська 
заводоуправлiння.
Порядок денний Загальних зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2014 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 
2014 рiк.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
До питань порядку денного пропозиції не подавались.
З питання № 1 порядку денного вирiшили:
1. Взяти до вiдома що, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 9 квiтня 2014 року (Протокол № 12/2014) повноваження 
лiчильної комiсiї Товариства переданi Товариству з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест». 
2. Взяти до вiдома, що Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест» було сформовано наступний 
склад лiчильної комiсiї:

голова лiчильної комiсiї - Якубiнська Тетяна Анатолiївна;
члени лiчильної комiсiї - Голованова Юлiя Володимирiвна, Боковенко Юлiя 
Олександрiвна.
3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв 
голосування з усiх питань порядку денного рiчних (чергових) загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 
З питання № 2 порядку денного вирiшили:
Взяти до вiдома звiт керiвника виконавчого органу Товариства за 2014 рiк.
З питання № 3 порядку денного вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
З питання № 4 порядку денного вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк (у формi рiчної фiнансової 
звiтностi) з наступними основними показниками:
• активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року: 262 093 тис. грн.;
• чистий збиток Товариства за 2014 рiк: 119 689 тис. грн.
З питання № 5 порядку денного вирiшили:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 
2014 роцi, в розмiрi 119 689 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх 
перiодiв.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

ства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 258412 262093
Основні засоби (за залишковою вартістю) 216040 222515
Довгострокові фінансові інвестиції 9802 9802
Запаси 26314 25865
Сумарна дебіторська заборгованість 3436 1270
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 70
Власний капітал -108803 47391
Статутний капітал 24883 24883
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -296094 -140773
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 253751 160626
Поточні зобов'язання і забезпечення 113464 54076
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1.56621 -1.20691
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-1.56621 -1.20691

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 99169907 99169907
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Ре-
кламний комбiнат», 14232168, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, 
14017, м. Чернiгiв, вул. Щорса, буд. 53, т.(0462) 651345.

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://reklam.athost.info.

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

«Київаудит», 01204513.
5. Інформація про загальні збори:
Річні загальні збори акціонерів емітента відбулись 17.04.2015, кворум 

зборів 78.088%.
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв було скликано вiдповiдно до рiшення На-

глядової ради вiд 11.03.2015 р.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв 

(додатковi питання) акцiонерами не вносились. Перелiк питань, що розгля-
далися на рiчних загальних зборах (порядок денний рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження ре-
гламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАмНИЙ КОмБIНАТ»
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звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Директора за 2014 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної 
комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товари-
ства за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) 
товариства за 2014 рiк. 7. Покриття збиткiв 2014 року. 8. Про попереднє 
схвалення значних правочинiв товариства.

За результатами розгляду питань порядку денного рiчними загальними 
зборами акцiонерiв вiд 17.04.2015 р. прийнятi наступнi рiшення: 1. Обрати 
для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у 
складi 3 осiб: - Глек Вадим Петрович – голова лiчильної комiсiї; - Метельська 
Свiтлана Сергiївна – член лiчильної комiсiї; - Лiсовський Олег Iгоревич – член 
лiчильної комiсiї. 2.1. Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства Голову зборiв Глаголєва Павла Олександровича. 2.2. Обрати для 
проведення загальнихзборiв акцiонерiв Товариства секретаря зборiв Глека 
Вадима Петровича. 2.3. Затвердити регламент проведення зборiв: для 
доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення 
(виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. 
3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 4. Затвердити 
рiчний звiт директора про результати дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 5.1. 
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства в 2014 роцi. 5.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї 
щодо балансу i звiту про фiнансовi результати Товариства за 2014 рiк. 6. За-
твердити баланс (звiт про фiнансовий стан), звiт про фiнансовi результати 
(звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), 
звiт про власний капiтал Товариства за 2014 рiк. 7. Збиток за результатами 
дiяльностi Товариства у 2014 роцi у розмiрi 537 тис. грн. не покривати. 8. 
Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 17.04.2016: - 
щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.; - щодо поруки майном 
Товариства на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.; - щодо застави майна 
на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.; - щодо лiзингу (оренди) майна на 
граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.; - щодо отримання в лiзинг (оренду) 
майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.; - щодо отримання кредиту 
на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.; - щодо придбання основних засобiв 

на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.; - щодо придбання паливно-
мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.; - щодо 
реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.; - щодо 
виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Позачерговi збори 
акцiонерiв у 2015р. не проводилися.

6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів у звітному 
2015 році та періоді, що передував звітному, не приймалось.

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника

Період

Звітний 
2015 р.

Попере-
дній 

2014  р.
Усього активів 11904 13493
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5674 6553
Довгострокові фінансові інвестиції 1025 2381
Запаси 1635 1147
Сумарна дебіторська заборгованість 2708 2542
Грошові кошти та їх еквіваленти 758 758
Власний капітал -7896 -6099
Статутний капітал 3095 3095
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19168 -17371
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 16419 16470
Поточні зобов'язання і забезпечення 3381 3122
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.2286 -0.043
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0.2286 -0.043

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12379960 12379960
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

Повідомлення
Про намір придбати акції

НАЗАРБАЄВ БОЛАТ, відповідно до статті 64 Закону України 
«Про акціонерні товариства» повідомляє про намір придбати значний па-

кет акцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (01032, м.Київ, бул. Тараса Шевченка, буд 
35, ідентифікаційний код 33305163), а саме прості іменні акції у кількості 
63335000 шт. (шістдесят три мільйони триста тридцять п’ять тисяч штук), 
що складає 50% від зареєстрованого статутного капіталу.

Річна інформація 
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: 
Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк», 19358632, 79000, Львів-

ська область, місто Львів, Галицький район, 
вул. Грабовського, будинок 11, 032 297 1382.
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 річну 

інформацію: www.vsbank.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-

ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудитор-
ські послуги», 33306921

5. Інформація про загальні збори: 
17.04.2015р. – відбулися чергові загальні збори, на яких були розглянуті 

наступні питання та прийняті відповідні рішення:
1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря річних Загальних зборів 

ПАТ »ВіЕс Банк» та затвердження регламенту проведення Загальних збо-
рів акціонерів ПАТ »ВіЕс Банк». 

2. Затвердження результатів діяльності ПАТ »ВіЕс Банк» за 2014 рік, 
звітів Спостережної ради та Правління ПАТ «ВіЕс Банк» за 2014 рік.

3. Розгляд та затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зо-
внішнього аудитора за підсумками діяльності ПАТ »ВіЕс Банк» у 
2014  році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, 
звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ »ВіЕс Банк».

5. Затвердження річного фінансового звіту ПАТ »ВіЕс Банк» за 
2014  рік.

6. Розподіл прибутку та збитків ПАТ »ВіЕс Банк».
7. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ »ВіЕс Банк» на 2015  рік. 
8. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної ко-

місії ПАТ «ВіЕс Банк».
9. Обрання Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ВіЕс Банк», визна-

чення кількісного складу Ревізійної комісії.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуть-
ся з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ »ВіЕс Банк», встановлення 
розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання 
цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії 
ПАТ  «ВіЕс Банк».

11. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВіЕс Банк».
12. Внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду 

ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом викладення у новій редакції.
13. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні Збори акці-

онерів ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом викладення у новій редакції.
Пропозиції до переліку питань порядку денного – не подавались. Осо-

ба, що ініціювала проведення загальних зборів – Спостережна рада емі-
тента.

05.06.2015р. – відбулися позачергові загальні збори, на яких були роз-
глянуті наступні питання та прийняті відповідні рішення:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря Загальних зборів ПАТ 
«ВіЕс Банк» та затвердження регламенту проведення Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «ВіЕс Банк».

2. Дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ 
«ВіЕс Банк».

3. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк» та встановлен-
ня кількісного складу Спостережної ради. 

4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Спостережної ради.

5. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ 
«ВіЕс Банк» та припинення діяльності Ревізійної комісії.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВіЕс Банк».
7. Внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду 

ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом викладення у новій редакції. 
8. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні Збори акціо-

нерів ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом викладення у новій редакції. 
9. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію ПАТ 

«ВіЕс Банк» шляхом викладення у новій редакції.
Пропозиції до переліку питань порядку денного – не подавались. Особа, 

що ініціювала проведення загальних зборів – Спостережна рада емітента.

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВіЕс БАНК»
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6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

 Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 3666012 2730786
Грошові кошти та їх еквіваленти 1061777 483281
Кошти в інших банках 45956 110626
Кредити та заборгованість клієнтів 1710260 1681066

Усього зобов'язань 2814555 2004349
Кошти банків 1475771 986187
Кошти клієнтів 1008195 803869
Усього власного капіталу та частка меншості 851457 726437
Статутний капітал 420000 420000
Чистий прибуток/(збиток) 76529 - 4669
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,09 -0,01

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

0,09 -0,01

Голова Правління _________________ Походзяєва і.В.

РіЧНА іНФОРмАЦія 
ПАТ «Запорізький рибокомбінат
і. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛіЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ 
РИБОКОмБIНАТ", 00476642, 
вул. Луначарського, буд. 21, м. Запоріжжя, 
Комунарський р-н, Запорiзька область, 69600, 
Україна, (061) 340316

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

rybocombinat.com.ua/god

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 16.04.2015 року. Кворум зборів: 87,43% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Затвердження регламенту роботи зборів. 
3. Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження 
звіту наглядової ради Товариства.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності ПАТ "Запорізький рибокомбінат" за 2014 рік і визначення 
основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. Затвердження 
річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження 
висновків ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Запорізький рибокомбінат» 
шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори ПАТ 
«Запорізький рибокомбінат».
9. Припинення повноважень та обрання нового складу наглядової ради. 
10. Припинення повноважень та обрання нового складу ревізійної комісії. 
Пропозиції щодо кандидатур в наглядову раду та ревізійну комісію 
Товариства з питань порядку денного № 9 та 10 надано акціонерами 
юридичними особами АТ "МОТОР СІЧ" та ТОВ «ФІРМА «МОТОР ДІЛЕР». 
Інші пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З 1 питання порядку денного вирішили обрати лічильну комісію 
загальних зборів ПАТ "Запорізький рибокомбінат" у наступному складі: 
Хімюк В.В. – голова комісії; Сивоненко Т.О. – член комісії; Камінський О.В. 
– член комісії; рішення прийняте 100% голосів від присутніх. 
З 2 питання порядку денного вирішили затвердити регламент загальних 
зборів; рішення прийняте 100% голосів від присутніх.
З 3 питання порядку денного вирішили роботу наглядової ради ПАТ 
"Запорізький рибокомбінат" за 2014 рік визнати задовільною та затверди-
ти її звіт; рішення прийняте 100% голосів від присутніх.
З 4 питання порядку денного вирішили визнати роботу правління з 
виконання основних напрямків виробничої та фінансово-економічної 
діяльності Товариства в 2014 році задовільною та затвердити його звіт, 
затвердити річний звіт ПАТ "Запорізький рибокомбінат" за 2014 рік, 

затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік; рішення 
прийняте 100% голосів від присутніх.
З 5 питання порядку денного вирішили звіт ревізійної комісії за підсумка-
ми перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "Запорізький 
рибокомбінат" в 2014 році затвердити, затвердити висновки ревізійної 
комісії; рішення прийняте 100% голосів від присутніх.
З 6 питання порядку денного вирішили прибуток за 2014 рік не розподі-
ляти; рішення прийняте 100% голосів від присутніх.
З 7 питання порядку денного вирішили внести зміни до Статуту ПАТ 
"Запорізький рибокомбінат" шляхом викладення в новій редакції з метою 
приведення його у відповідність до Закону України «Про акціонерні 
товариства». Доручити голові правління Сахнюку І.В. Зареєструвати нову 
(десяту) редакцію Статуту у державного реєстратора в виконавчому 
комітеті Запорізької міської ради. Рішення прийняте більш ніж трьома 
чвертями голосів від присутніх.
З 8 питання порядку денного вирішили затвердити нову редакції 
Положення про загальні збори ПАТ «Запорізький рибокомбінат»; рішення 
прийняте 100% голосів від присутніх.
З 9 питання порядку денного вирішили припинити повноваження 
попереднього складу наглядової ради та обрати новий склад наглядової 
ради ПАТ "Запорізький рибокомбінат" строком на три роки у такому 
складі: Крівчікова І. С, Катріча С.О., Коцюбу В.Ю., Луніна В.О., Покато-
ва  О.В.; рішення прийняте шляхом кумулятивного голосування. 
З 10 питання порядку денного вирішили припинити повноваження 
попереднього складу ревізійної комісії та обрати новий склад ревізійної 
комісії ПАТ "Запорізький рибокомбінат" строком на три роки у такому 
складі: Євтушенка В.В., Хвостака В.В., Тішечка В.В.; рішення прийняте 
шляхом кумулятивного голосування.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів загальними зборами не 
приймалось.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 14 072 13 493
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 318 6 561 
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7 426 6 667
Сумарна дебіторська заборгованість 229 224
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4
Власний капітал 4 190 3 158
Статутний капітал 2 254 2 254
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 342 - 484
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 360 339
Поточні зобов'язання і забезпечення 9 522 9 996
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,11 - 0,15
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9014800 9014800
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Голова правління ПАТ «Запорізький рибокомбінат» і.В. Сахнюк

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РіЧНА іНФОРмАЦія 
емітента цінних паперів

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "БАНК 
ФОРВАРД", код за ЄДРПОУ 
34186061, м. Київ , 01032, м. Київ, 
Саксаганського, 105, (044) 390-9583 
(044) 390-9583

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

29 квітня 2016 року

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

http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Київ-
АУДИТ", код за ЄДРПОУ 01204513

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

24.04.2015 позачергові, опис: 
Затвердити звiт Правлiння, 
Спостережної Ради, Ревiзiйної 
комiсiї Банку за результатами за 
2014 рiк, затвердитик висновок 
Ревiзiвйної комiсiї Банку за 2014 рiк, 
затвердитим рiчний звiт Банку за 
2014 рiк, затвердити розподiл 
прибутку, отриманного в 2014 роцi. 
Затвердження аудиторського 
висновку (звiт незалежного 
аудитора) ТОВ «Аудиторська фiрма 
«Актив-Аудит» за 2015 рiк.
03.03.2015 чергові, опис: Аннулюва-
ня викуплених Банком облiгацiй ПАТ 
«БАНК ФОРВАРД» серiї F
09.04.2015 позачергові, опис: 
Змiнити складу Наглядової Ради 
ПАТ "Банк Форвард"
09.07.2015 позачергові, опис: Змiна 
складу Наглаядової Ради ПАТ "Банк 
Форвард"
10.07.2015 позачергові, опис: 
Затвердження внутрiшнiх положень 
Правлiння та Наглядової Ради
12.08.2015 позачергові, опис: Затвер-
дження Положения банкiвської групи
17.09.2015 позачергові, опис: 
Збiльшення статутного капiталу

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

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн

0 0 52370740.19 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 740.22 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн

0 0 52370740.19 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

0 0 24.02.2014 0

Дата виплати 
дивідендів

0 0 03.04.2014 0

Опис Рiшенням №2 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 
прийнято рiшення нарахування та виплату девiдендiв за 2015 рiк 
не проводити.

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

1.Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1650348.00 2242317.00
Грошові кошти та їх еквіваленти 126447.00 408262.00
Кошти в інших банках 0 79930.00
Кредити та заборгованість клієнтів 962033.00 1590050.00
Усього зобов’язань 1309955.00 2010480.00
Кошти банків 513776.00 651862.00
Кошти клієнтів 768456.00 1022551.00
Усього власного капіталу та частка 
меншості

340393.00 231837.00

Статутний капітал 283000.00 283000.00
Чистий прибуток/(збиток) -153215.00 -222422.00
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-2165.59 -3143.78

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

-2165.59 -3143.78



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

288

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік

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

ПУБЛіЧНЕ АКЦіОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КРЕмЕН-
ЧУЦЬКИЙ ЗАВОД мЕТАЛЕ-
ВИх ВИРОБіВ", 
01181618
39621, Полтавська обл., місто Кременчук, 
вулиця Соломії Крушельницької (вулиця 
Крупської), будинок 2
(05366) 6-10-87

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

Розміщення повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії відбудеться у відповідності до 
законодавства "29" квітня 2016 року.

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

http://krzmi.kvsz.com/

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Січень-Аудит»
32996030 

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

27.03.2015р. скликалися річні загальні збори 
акціонерів за результатами фінансово-
господарської діяльності ПАТ "КрЗМВ" за 
2014 рік. 
Вид загальних зборів акціонерів: чергові.
Кворум зборів (%): 95,11
Перелік питань, що виносилися на голосуван-
ня (порядок денний):
1. Обрання лічильної комiсiї річних загальних 
зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення 
річних загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту директора за результатами 
фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2014р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. Затвердження 
річного звіту Товариства (затвердження річної 
фінансової звiтностi) за 2014р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результа-
тами фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2014р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревiзiйної комiсiї 
за підсумками фiнансово - господарської 
дiяльностi Товариства за 2014р. та прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку 
Товариства за 2014р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про затвердження Положення про 
Наглядову раду Товариства. 
Усі питання порядку денного розглянуті та по 
ним прийняті рішення.
25.03.2016р. скликалися річні загальні збори 
акціонерів за результатами фінансово-
господарської діяльності ПАТ "КрЗМВ" за 
2015 рік. 
Вид загальних зборів акціонерів: чергові.
Кворум зборів (%): 94,81
Перелік питань, що виносилися на голосуван-
ня (порядок денний):
1. Обрання лічильної комiсiї річних загальних 
зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення 
річних загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту директора за результатами 
фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2015р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. Затвердження 
річного звіту Товариства (затвердження річної 
фінансової звiтностi) за 2015р. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради за результа-
тами фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2015р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревiзiйної комiсiї 
за підсумками фiнансово - господарської 
дiяльностi Товариства за 2015р. та прийняття 
рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку 
Товариства за 2015р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), які 
будуть укладатися з членами Наглядової 
ради, визначення уповноваженої особи на їх 
підписання.
Усі питання порядку денного розглянуті та по 
ним прийняті рішення. 

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахування дивіден-
дів на одну акцію, грн.

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Питання стосовно нарахування та виплати диві-

дендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності ПАТ "КрЗМВ" за 2014 рік на річних за-
гальних зборах акціонерів, які відбулися 27.03.2015 
року та за 2015 рік на річних загальних зборах акці-
онерів, які відбулися 25.03.2016 року, не розгляда-
лися, в зв'язку з їх відсутністю в порядку денному.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
 Усього активів 7924 8277
 Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

4502 4801

 Довгострокові фінансові інвестиції - -
 Запаси 2660 1900
 Сумарна дебіторська заборгованість 341 805
 Грошові кошти та їх еквіваленти 415 748
 Власний капітал 6565 6230
 Статутний капітал 1067 1067
 Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

4120 3785

 Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення 

10 -

 Поточні зобов'язання і забезпечення 1349 2047
 Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцию (грн.)

0,01569 0,02478

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

0,01569 0,02478

 Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

21344400 21344400

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Директор ПАТ «КрЗМВ» (підпис) О.І. Нікіфоров М.П. 26.04.2016
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Річна інформація емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК «КЛIРИНГОВИЙ ДIм»

за 2015 рік
і. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Банк "Клiринговий Дiм", 
код ЄДРПОУ 21665382,
04070, м.Київ, Борисоглiбська, будинок 5 А, 
тел. 044 593 10 30

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

28.04.2016 р.

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

www.clhs.kiev.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аналітик-Партнери», 
код ЄДРПОУ 30555084

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

23 квітня 2015 року відбулися чергові 
Загальні збори. Збори були скликані 
Наглядовою радою. Кворум зборів 69,22%
Порядок денний:
1. Затвердження процедурних питань прове-
дення чергових Загальних зборiв акцiонерiв 
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".
2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї 
Загальних зборiв АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi 
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" за 2013 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння. 
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про 
результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi АБ "КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ" за 2013 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та затвердження 
висновку Ревiзiйної комiсiї. 
5. Звiт Наглядової Ради про результати 
дiяльностi АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" за 2013 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду зiту Наглядової ради.
6. Затвердження звiту та висновку 
зовнiшього аудитора та заходiв за результа-
тами розгляду висновкiв аудиторської 
фiрми.
7. Затвердження рiчного звiту АБ 
"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" за 2013 рiк та розподiл 
прибутку/збиткiв за 2013 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".
За результатами розгляду питань порядку 
денного Загальними зборами затверджено 
звiт Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради, 
Правлiння та рiчнi результати дiяльностi 
банку (у виглядi аудиторського звiту). 
Затверджено рiчний звiт АБ "КЛIРИНГОВИЙ 
ДIМ" за 2013 рiк та порядок розподiлу 
прибутку за результатами дiяльностi за 2013 
рiк, а саме прибуток у розмiрi 31 874 802,23 
грн. вирiшено направити до резервного 
фонду Банку. 
27 листопада 2015 року відбулися позачер-
гові Загальні збори. Збори були скликані 
Наглядовою радою. Кворум зборів 69,22%.
Порядок денний загальних зборiв 
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
Банку;
2. Обрання голови та секретаря позачерго-
вих загальних зборiв акцiонерiв Банку; 
3. Затвердження регламенту позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв Банку;
4. Збiльшення статутного капiталу Банку

шляхом приватного розмiщення додаткових 
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 
рахунок додаткових внескiв;
5. Затвердження рiшення про приватне 
розмiщення акцiй Банку та визначення 
перелiку осiб, якi є учасниками такого 
розмiщення;
6. Визначення уповноваженого органу на 
проведення дiй щодо збiльшення статутного 
капiталу Банку за рахунок додаткових 
внескiв;
7. Визначення уповноважених осiб на 
проведення дiй щодо збiльшення статутного 
капiталу Банку за рахунок додаткових 
внескiв;
8. Припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Банку.
9. Про припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Банку.
10. Про обрання Голови та членiв Наглядо-
вої ради Банку, затвердження умов 
цивiльно-правових або трудових договорiв, 
що укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради.
За результатами розгляду питань порядку 
денного Загальними зборамиприйняте 
рiшення про збiльшення статутного капiталу 
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" на 70 700 435 грн.
за рахунок додаткових внескiв у виглядi 
грошових коштiв шляхом приватного 
розмiщення 6 673 шт простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 10595 грн. кожна 
серед осiб, що є акционерами Банку. 
Загальними зборами акцiонерiв прийняте 
рiшення про припинення повноважень 
Ревiзiйної комiсiї банку у складi Голови 
ревiзiйної комiсiї Федонiної О.С. та членiв 
Ревiзiйної комiсiї: Семчук М.А., Межуєвої 
О.В, Iванчук Ю.В. 
Загальними зборами акцiонерiв прийняте 
рiшення про припинення повноважень 
Наглядової ради банку у складi Голови 
Наглядової ради Воробйова В.В. та членiв 
Наглядової ради Гориславець Н.Ю., 
Дирдiної I.В., Колєди I.П., Тiтова В.I. 
Обрано Наглядову раду у складi: Голова 
Наглядової ради Воробйов В.В., члени 
Наглядової ради: Гориславець Н.Ю., 
Дирдiна I.В., Колєда I.П., Тiтов В.I., 
Кротюк В.Л.

 6. Інформація про 
дивіденди

Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось. Виплата дивідендів 
за звітний період Емітентом не здійснюва-
лась

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2 863 466 4 922 124
Грошові кошти та їх еквіваленти 221 723 2 187 665
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість 
клієнтів

1 616 735 1 981 498

Усього зобов'язань 2 366 920 4 404 244
Кошти банків 11 120 230 930
Кошти клієнтів 2 083 883 3 900 392
Усього власного капіталу та 
частка меншості

496 546 517 880

Статутний капітал 439 692 439 692
Чистий прибуток/(збиток) -15 690 - 90 680
Чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

-378.07 -2 223.08

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

-378.07 -2 223.08
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ 

УКРАЇНИ»
255

2. ПРАТ АВІАС ПЛЮС 206
3. ПРАТ АГРОКОМ 183
4. ПАТ АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ 187
5. ПРАТ АЗОВАВТОСЕРВІС 212
6. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» 198
7. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 191
8. ПАТ БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 238
9. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 208

10. ПАТ БАНК СІЧ 275
11. ПАТ БАНК ФОРВАРД 287
12. ПРАТ БІОФАРМА 273
13. ПРАТ БОІНСЬКИЙ КОМПЛЕКС 204
14. ПАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД
281

15. ПАТ БУДКОНСТРУКЦІЯ 182
16. ПРАТ БУКОВИНАПРОДУКТ 264
17. ТОВ ВЕОН ПЛЮС 236
18. ЗАТ ВЕРХНЬО-ХОРТИЦЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
276

19. ПРАТ ВЕСНА 181
20. ПРАТ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ТЕСТ» 223
21. ПРАТ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ТЕСТ» 276
22. ПАТ ВІЕС БАНК 285
23. ПАТ ГАЗОВІ МЕРЕЖІ 190
24. ПРАТ ГАЙВОРОНСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 184
25. ПРАТ ГІДРОСИЛА АПМ 259
26. ПРАТ ГІДРОСИЛА ЛЄДА 207
27. ПАТ ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА 233
28. ПРАТ ГРУПА «ОМЕГА» 173
29. ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА 

КОМПАНІЯ «АРТЕМ»
234

30. ПАТ ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

266

31. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ

219

32. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ

220

33. ПАТ ДІВІ БАНК 241
34. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 218
35. ВАТ ДНІПРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 248
36. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 205
37. ПАТ ДНІПРОВАЖПАПІРМАШ ІМ.АРТЕМА 217
38. ПАТ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
177

39. ПАТ ДНІПРОНАФТАПРОДУКТ 186
40. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11205
170

41. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ.І.В.БАБУШКІНА

284

42. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

217

43. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

172

44. ДХК ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

173

45. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД

171

46. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 171
47. ТОВ ДОБРОБУД 204
48. ПРАТ ДОЛИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13541
184

49. ПАТ ДОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 183
50. ТОВ ЕКО 252
51. ПРАТ ЕЛІТ ДЕКОР 264
52. ПАТ ЕНЕРГОГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ 261
53. ПАТ ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС 174
54. ПАТ ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС 180
55. ПАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 172
56. ПАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 175

57. ПАТ ЄВРАЗ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО

179

58. ВАТ ЖИТОМИРХЛІБ 233
59. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 181
60. ПАТ ЗАВОД СЕГМЕНТ 216
61. ПАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 248
62. ПРАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 232
63. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ 286
64. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ 244
65. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
169

66. ПАТ ІМПЕРІЯ-С 207
67. ПРАТ ІНТРОВЕСТ 265
68. ПАТ ІСКРА 268
69. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 

КОМБІНАТ
218

70. ПРАТ КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 207
71. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 256
72. ПАТ КИЇВГУМА 266
73. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 276
74. ПАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 221
75. ПРАТ КИЇВСТАР 220
76. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 270
77. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 249
78. ПАТ КІРОВОГРАДАВТОТРАНС 215
79. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 176
80. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 206
81. ПРАТ КІРОВОГРАДЛІТМАШ 217
82. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«ЗОРЯНКА»
202

83. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОБУДАВТОСЕРВІС»

217

84. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555 215
85. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО 
ГОСПОДАРСТВА «КІРОВОГРАДРИБГОСП»

207

86. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ

185

87. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 182
88. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 185
89. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 184
90. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 212
91. ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 188
92. ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 201
93. ПАТ КЛАСИКБАНК 262
94. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ 282
95. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 193
96. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 200
97. ПАТ КОМПАНІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
214

98. ПАТ КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» 280
99. ПАТ КОМПАНІЯ КАТРАН 234
100. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
201

101. ТОВ КОНКУРІТО 203
102. ПАТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 214
103. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

ВИРОБІВ
231

104. ПРАТ КРИВОРІЖГАЗБУД 264
105. ПРАТ КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
192

106. ПАТ КРОВОРІЖІНДУСТРБУД 176
107. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 245
108. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ 232
109. ПАТ ЛОНДОНСЬКА -БРІСТОЛЬ 271
110. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ 

МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ
230

111. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ 
МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

235

112. ПРАТ МАГІСТРАЛЬ 212
113. ПАТ МАР’ЯНІВСЬКЕ 213
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
114. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
188

115. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 211
116. ТОВ МЕРИДІУМ ПЛЮС 278
117. ПРАТ МЕТЛАЙФ 237
118. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ «УРГА»
207

119. ПАТ МІСТО БАНК 257
120. ПРАТ МТС УКРАЇНА 220
121. ПРАТ МТС УКРАЇНА 230
122. ПАТ НАДІЯ 215
123. НАЗАРБАЄВ БОЛАТ 285
124. ПРАТ НАСОСМАШ 210
125. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР
212

126. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

247

127. ДПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
«УКРАГРОЛІЗИНГ»

277

128. ПРАТ НІЖИНСЬКЕ «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 249
129. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13545
184

130. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

189

131. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

206

132. ПАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 189
133. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 224
134. ПАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 210
135. ПАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 214
136. ПАТ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
216

137. ПРАТ ПАЛЯНИЦЯ 202
138. ПРАТ ПАРИТЕТ 220
139. ПРАТ ПЕЕМ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ»
173

140. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 213
141. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 37 174
142. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 37 178
143. ПАТ ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД
192

144. ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«КІРОВОГРАДГАЗ»

232

145. ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 278
146. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА 205
147. ПРАТ ПРОГРЕС 251
148. ПАТ ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ 203
149. ТОВ ПРОМПОЛІТІКС 204
150. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 225
151. ПАТ РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ 284
152. ПАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«САНІТА»
173

153. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 284
154. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ 

КОМБІНАТ
274

155. САРСЕМБАЄВА ГУЛЬМІРА 233
156. ПРАТ СВІТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 273
157. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 202
158. ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 233
159. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 267
160. ТОВ СК-АГРО 258
161. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 256
162. ПРАТ СПЕЦСПЛАВ 204
163. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКАРБОН»

266

164. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АГРОГАРАНТ» 205
165. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА СТРАХУВАННЯ» 265
166. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 178
167. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГРУП» 206
168. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 237

169. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» 240
170. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» 255
171. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 

УКРАЇНИ»
236

172. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАЛІСМАН 
СТРАХУВАННЯ»

223

173. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ 
ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС»

268

174. ПАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 260
175. ПАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 263
176. ПАТ СУМИХІМПРОМ 272
177. ПАТ ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 272
178. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 213
179. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО 

ВИРОБНИЦТВУ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНИХ 
МЕТЕРІАЛІВ

188

180. ПАТ ТЕРНОПІЛЬХЛІБ 216
181. ПАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 

ЦЕНТР
253

182. ПАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЗЕЛЕНИЙ 
КОНТИНЕНТ»

181

183. ПАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПЕРЛИНА»

211

184. ПАТ ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ 
МОРЕ»

269

185. ПРАТ УВК УКРАЇНА 269
186. ПАТ УКРАГРОМАШСЕРВІС 183
187. СТОВ УКРАЇНА 258
188. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 255
189. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА 

КАРТКА
283

190. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО 
РОЗВИТКУ 

262

191. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ПОБУТОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

249

192. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ПОБУТОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

250

193. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ 237
194. ЗАТ УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ 239
195. ПРАТ УКРАТОМЕНЕРГОБУД 229
196. ЗАТ УКРЕЛЕКТРОВАТ 201
197. ПРАТ УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ 278
198. ПАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 262
199. ПРАТ УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА 178
200. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 239
201. ПРАТ ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК. 246
202. ПРАТ ФІРМА «ТОРГВУГІЛЛЯ» 190
203. ПРАТ ФОЗЗІ ГРУП 259
204. ПРАТ ФОЗЗІ РІТЕЙЛ 235
205. ПРАТ ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА» 212
206. ПРАТ ФОРМУЛА 207
207. ПРАТ ФОРТУНА 204
208. ПРАТ ФУРШЕТ 244
209. ПАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 198
210. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 236
211. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 202
212. ПАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 271
213. ПАТ ЦУКОРГІДРОМАШ 199
214. ПАТ ЦУКРОГІДРОМАШ 287
215. ТОВ ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ 270
216. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ФАБРИКА ВЕРХНЬОГО 

ТРИКОТАЖУ «ВІКТОРІЯ»
209

217. ВАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД «КАРПАТИ» 203
218. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 184
219. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 210
220. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 273
221. ПРАТ ЮБК-ІНВЕСТ 204
222. ПАТ ЮЖНИЙ 279
223. ПРАТ ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР 247
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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
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За мов лен ня № 16093/3
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. 


