
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
10.03.2016 м.Київ №269

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

31 березня 2016 р. за № 483/28613

Про затвердження Змін до Лі-
цензійних умов провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цін-
них паперів) – діяльності з 
торгівлі цінними паперами 

Відповіднодостатей3,4,частинипершоїтапунктів9,
17,377частинидругоїстатті7,пунктів2-4,13,20,33
статті 8 Закону України «Про державне регулювання
ринкуціннихпаперіввУкраїні»,ЗаконуУкраїни«Пролі-
цензуваннявидівгосподарськоїдіяльності»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 

ВИРІШИЛА:
1.ЗатвердитиЗмінидоЛіцензійнихумовпровадження

професійноїдіяльностінафондовомуринку(ринкуцін-
нихпаперів)–діяльностізторгівліціннимипаперами,за-

твердженихрішеннямНаціональної комісії зціннихпа-
перівтафондовогоринкувід14травня2013року№819,
зареєстрованихвМіністерствіюстиціїУкраїни01червня
2013рокуза№857/23389(іззмінами),щододаються.
2. Департаменту інформаційних технологій та діло-

водства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційномусайтіНаціональноїкомісіїзціннихпаперівта
фондовогоринку.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій

забезпечитиопублікуванняцьогорішеннявофіційному
друкованомувиданніНаціональноїкомісіїзціннихпапе-
рівтафондовогоринку.
4.Департаментурегулюваннядіяльностіторговцівцінни-

мипаперамитафондовихбірж(УстенкоІ.І.)забезпечити:
подання цього рішення на здійснення експертизи на

відповідністьКонвенціїпрозахистправлюдини іосно-
воположнихсвободдоСекретаріатуУрядовогоуповно-
важеногоусправахЄвропейськогосудузправлюдини
МіністерстваюстиціїУкраїни;
поданняцьогорішеннянадержавнуреєстраціюдоМі-

ністерстваюстиціїУкраїни.
5.Церішеннянабираєчинностіздняйогоофіційного

опублікування.
6.Контрользавиконаннямцьогорішенняпокластина

членаНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондово-
горинкуПанченкаО.С.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 269 від 10.03.2016 р. 
Рішення Комісії № 270 від 10.03.2016 р. 
Рішення Комісії № 296 від 15.03.2016 р. 
Рішення Комісії № 314 від 17.03.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№80 (2334) 26.04.2016 р. (частина 1)
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
10.03.2016 м.Київ №270

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

31 березня 2016 р. за № 484/28614

Про затвердження Змін до 
Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяль-
ності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – ді-
яльності з організації тор-
гівлі на фондовому ринку

Відповіднодостатей3,4,частинипершоїтапунктів
9, 377 частини другої статті 7, пунктів 2 – 4, 13, 20,
33статті8ЗаконуУкраїни«Продержавнерегулювання
ринкуціннихпаперіввУкраїні»таЗаконуУкраїни«Про
ліцензуваннявидівгосподарськоїдіяльності»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.ЗатвердитиЗмінидоЛіцензійнихумовпровадження

професійноїдіяльностінафондовомуринку(ринкуцін-
нихпаперів)–діяльностізорганізаціїторгівлінафондо-
вомуринку,затвердженихрішеннямНаціональноїкомісії
з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня
2013року№818,зареєстрованихвМіністерствіюстиції
України01червня2013рокуза№856/23388(зізмінами)
(далі–Зміни),щододаються.
2.Департаментурегулюваннядіяльностіторговцівцінни-

мипаперамитафондовихбірж(УстенкоІ.І.)забезпечити:
подання цього рішення на здійснення експертизи на

відповідністьКонвенціїпрозахистправлюдини іосно-
воположнихсвободдоСекретаріатуУрядовогоуповно-
важеногоусправахЄвропейськогосудузправлюдини
МіністерстваюстиціїУкраїни;
поданняцьогорішеннянадержавнуреєстраціюдоМі-

ністерстваюстиціїУкраїни.
3. Департаменту інформаційних технологій та діло-

водства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційномусайтіНаціональноїкомісіїзціннихпаперівта
фондовогоринку.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій

забезпечитиопублікуванняцьогорішеннявофіційному
друкованомувиданніНаціональноїкомісіїзціннихпапе-
рівтафондовогоринку.
5.Церішеннянабираєчинностіздняйогоофіційного

опублікування.
6.Фондовимбіржампривестисвоюдіяльністьувідпо-

відністьдовимогабзацучетвертогопідпункту4пункту2
Змінпротягомдвохмісяцівздатинабраннячинностіцим
рішенням.
7.Контрользавиконаннямцьогорішенняпокластина

членаНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондово-
горинкуО.Панченка.

Голова Комісії  Т.Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
РішенняНаціональноїкомісіїз
ціннихпаперівтафондовогоринку
10березня2016року№270
ЗареєстровановМіністерстві
юстиціїУкраїни31березня2016р.
за№484/28614

ЗмінидоЛіцензійнихумовпровадженняпрофесійної
діяльностінафондовомуринку(ринкуціннихпаперів)–

діяльностізорганізаціїторгівлі
нафондовомуринку

1.Упункті1розділуІ:
слова«Прозапобіганнятапротидіюлегалізації(відми-

ванню)доходів,одержанихзлочиннимшляхом,абофінан-
суваннютероризму»замінитисловами«Прозапобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочиннимшляхом,фінансуваннютероризмутафінансу-
ваннюрозповсюдженнязброїмасовогознищення»;
словатацифри«зурахуваннямстатей13,19Закону

України «Проліцензування певних видів господарської
діяльності» замінитисловами«Проліцензуваннявидів
господарськоїдіяльності».
2.УрозділіІІ:
1)упункті1:
абзацпершийвикластивтакійредакції:
«1.Фондовабіржаповиннапровадитипрофесійнуді-

яльністьзамісцезнаходженням,зазначенимуЄдиному
державномуреєстріюридичнихосіб,фізичнихосіб–під-
приємцівтагромадськихформувань(крімвипадкупро-
вадження цієї діяльності відокремленим підрозділом
юридичноїособи),уприміщенні,повністювідокремлено-
мувідприміщеньіншихюридичнихосіб.»;
вабзацідругомуслова«Прицьому»виключити;
абзац третій після слів «номери кімнат» доповнити

словами«уразінаявності»,слова«,атакожграфікаро-
боти»виключити;
2)пункт2викластивтакійредакції:
«2. У разі призначення на посаду нового керівника

фондовабіржаповиннаперевіритийогобездоганнуді-
ловурепутаціюзгіднозвимогамизаконодавстваусфері
запобіганнятапротидіїлегалізації(відмиванню)доходів,
одержаних злочиннимшляхом,фінансуваннютерориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення.
Кандидатура керівникафондової біржі повинна бути

погодженавідповіднодоПорядкупогодженнякандида-
туркерівниківфондовихбіржівимогдотакихкерівників
підчасїхперебуваннянапосаді,затвердженогорішен-
нямНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондового
ринку від 22 січня 2013 року№64, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за
№ 269/22801 (зі змінами) (далі–Порядокпогодження
кандидатуркерівників).»;
3)пункт3викластивтакійредакції:
«3.Ліцензіатзобов’язанийпротягомусьогострокупро-

вадження діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринкувиконувативимогизаконодавстваусферізапобіган-
нятапротидіїлегалізації(відмиванню)доходів,одержаних
злочиннимшляхом,фінансуваннютероризмутафінансу-
ваннюрозповсюдженнязброїмасовогознищення.»;



№80, 26 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4)упункті4:
абзацтретійвиключити.
Узв’язкузцимабзацичетвертий–одинадцятийвва-

жативідповідноабзацамитретім–десятим;
вабзаціп’ятомуслово«крім»замінитисловом«зави-

нятком», після слів «учасників депозитарної системи»
доповнитисловами«(крімдепонентів)»;
5)упункті5слова«тафізичнихосіб–підприємцівта

ліцензії»замінитисловами«,фізичнихосіб–підприєм-
цівтагромадськихформувань»,слова«напідставівід-
повідноїкопіїліцензії»виключити;
6)упункті6слово«Комісії»замінитисловами«Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(далі–Комісія)»;
7)пункт7викластиутакійредакції:
«7.Фондовабіржаприпровадженнідіяльностізорга-

нізаціїторгівліціннимипаперамимаєвідповідативимо-
гам:
ЦивільногокодексуУкраїнитаГосподарськогокодексу

Українивчастиніумовтапорядкуукладаннядоговорів
купівлі-продажу цінних паперів та особливостей здій-
сненняопераційзціннимипаперами;
Законів України «Про цінні папери тафондовий ри-

нок»та«ПродепозитарнусистемуУкраїни»зпитаньор-
ганізаціїтапровадженнядіяльностіфондовоюбіржею;
ЗаконуУкраїни«Пробухгалтерськийобліктафінансо-

вузвітністьвУкраїні»щодоособливостейведеннябух-
галтерськогооблікувчастинізастосуванняміжнародних
стандартів, подання та оприлюдненняфінансової звіт-
ності;
нормативно-правовихактівКомісії,якірегулюютьпи-

танняпровадженняпрофесійноїдіяльностінафондово-
муринку–діяльностізорганізаціїторгівлінафондовому
ринку,функціонуванняфондовихбірж,особливостейре-
алізаціїціннихпаперів,наякізверненостягнення,тау
процесіприватизації;
установленогозаконодавствомпорядкуприйняттята

оформлення громадян на роботу відповідно до вимог
главиIIIКодексузаконівпропрацюУкраїни(укладання
трудовогодоговорузнайманимпрацівником);
пруденційнихнормативів,встановленихПоложенням

щодо пруденційних нормативів професійної діяльності
нафондовомуринкутавимогдосистемиуправлінняри-
зиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня
2015року№1597,зареєстрованимвМіністерствіюсти-
ціїУкраїни28жовтня2015року за№1311/27756, для
діяльностізорганізаціїторгівлінафондовомуринку.»;
8)упункті9:
в абзаці першому слова «, видачі дубліката та копії

ліцензії»виключити;
абзацдругийвикластиутакійредакції:
«Уразі виникнення уфондової біржі (у томучислі у

відокремленихпідрозділах)припровадженнідіяльності
факту зменшення кількості сертифікованихфахівців (у
томучислікерівнихпосадовихосіб),щовстановленаПо-
рядкомтаумовамивидачіліцензії,аленеменшеніждо
двохфахівців,такафондовабіржа(відокремленийпід-
розділ)повинна(повинен)протягомтрьохмісяціввідно-
витипотрібну кількість таповідомитипроцеКомісіюв
установленомупорядку.»;
9)пункт18викластиутакійредакції:

«18.Ліцензіатзобов’язанийнепізнішеніждо30квітня
року,щонастаєзазвітнимперіодом,оприлюднитирічну
фінансову звітність та річну консолідовану фінансову
звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких
звітнийперіод(рік)здатистворенняненастав),разомз
аудиторським висновком на власній веб-сторінці або
веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періо-
дичномуабонеперіодичномувиданні.
Аудиторськийвисновок,якийоприлюднюєтьсяліцен-

зіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішен-
нямКомісіївід12лютого2013року№160«Прозатвер-
дженняВимогдоаудиторськоговисновку,щоподається
доНаціональної комісії з цінних паперів тафондового
ринкуприотриманніліцензіїназдійсненняпрофесійної
діяльності наринкуціннихпаперів», зареєстрованиму
Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за
№386/22918(іззмінами).
Дляпроведенняаудитуліцензіатзалучаєаудиторську

фірму,щовключенадореєструаудиторськихфірм,які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасниківринкуціннихпаперів,щоведетьсяКомісією.
Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у

виглядіPDF-файлівувільномудоступіуцілодобовому
режимінавласнійвеб-сторінціабовеб-сайтізакожний
звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або
веб-сайтіпротягомп’ятироківздатиїїоприлюднення.
Протягомп’ятиробочихднівпісляоприлюдненняріч-

ноїфінансовоїзвітностітарічноїконсолідованоїфінан-
совоїзвітності разомзаудиторськимвисновкомліцензі-
атписьмовоудовільнійформіповідомляєпроцеКомісію
іззазначеннямвеб-сторінкиабовеб-сайту,періодичного
абонеперіодичноговидання(занаявностітакоїпубліка-
ції),дебулооприлюдненозазначенуінформацію.»;
10)доповнитирозділновимпунктомтакогозмісту:
«21. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ до

приміщеннятадоступністьпослуг,якінадаютьсязгідноз
ліцензією на провадження професійної діяльності на
фондовомуринку,інвалідамтамаломобільнимкатегорі-
ямнаселення.».
3.УрозділіІІІ:
1)упункті1слова«(копіїліцензії)»виключити;
2)упункті3слова«змінимісцезнаходженняюридич-

ної особи,» виключити, слова «п’ятнадцяти робочих
днів»замінитисловом«місяця»;
3)пункт4виключити.
Узв’язкузцимпункти5–32вважативідповіднопунк-

тами4–31;
4)пункти4,5викластивтакійредакції:
«4.Уразістворенняуліцензіатавпроцесіпрофесійної

діяльностіновоговідокремленогопідрозділу,якомубудуть
наданіповноваженняпровадитипрофесійнудіяльністьна
фондовомуринку–діяльністьзорганізаціїторгівлінафон-
довомуринкузгіднозотриманоюліцензією,ліцензіатпови-
нен за місяць до початку провадження діяльності таким
підрозділомподатидоКомісіїтакідокументи:
1) копію рішення про створення відокремленого під-

розділуліцензіата,наданнязазначенихповноваженьді-
ючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата та
копіюзатвердженоговустановленомупорядкуположен-
няпройоговідокремленийпідрозділзгіднозустановле-
нимивимогами;
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2) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані
структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що прова-
дять професійну діяльність на фондовому ринку за її
окремимивидамитамаютьіншемісцезнаходженняніж
заявник(ліцензіат),якадодаєтьсядозаявипровидачу
ліцензії;
3)документи,передбаченіпідпунктами3,5,8пункту8

цьогорозділу.
5. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або

припинення провадження ним діяльності з організації
торгівлінафондовомуринкуліцензіатзобов’язанийпро-
тягомдесятиробочихднівздатиприпиненнязазначеної
діяльностіцимпідрозділомподатикопіюрішеннявідпо-
відного
органуліцензіата,підписанукерівникомтазасвідчену

печаткою(занаявності)ліцензіата.»;
5)пункт7викластивтакійредакції:
«7.Уразізмінинайменуваннявідокремленогопідроз-

ділу та/абомісцезнаходженнявідокремленогопідрозді-
лу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати
внесеннявідповіднихзміндоположенняпрофіліюабо
іншийвідокремленийпідрозділповиненподати:
1)копіюрішенняпрозмінунайменуваннята/абоміс-

цезнаходженняцьогопідрозділу;
2)копіюзатвердженоговустановленомупорядкупо-

ложенняпроцейпідрозділзунесенимизмінами;
3) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані

структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що прова-
дять професійну діяльність на фондовому ринку за її
окремимивидамитамаютьіншемісцезнаходженняніж
заявник(ліцензіат),якадодаєтьсядозаявипровидачу
ліцензії;
4)документи,передбаченіпідпунктами5,8пункту8

цьогорозділу.»;
6)упункті8:
абзац перший пункту, абзац перший підпункту 1 ви-

кластивтакійредакції:
«8. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здій-

сненняпрофесійноїдіяльностінафондовомуринку–ді-
яльності з організації торгівлі зобов'язаний протягом
двадцятиробочихднівповідомитиКомісію(іззазначен-
нямдепартаментурегулюваннядіяльностіторговцівцін-
нимипаперамитафондовихбірж),асаменадатиінфор-
мацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими
змістомтаформою:
1) повідомлення у довільній формі щодо внесення

зміндостатутуіззазначеннямусіхзмін,щобуливнесені,
тадатидержавноїреєстрації.»;
підпункт3виключити.
У зв’язку з цимпідпункти4 – 15 вважати відповідно

підпунктами3–14;
підпункт3післяслова«(ліцензіата)»доповнитисло-

вами«тайоговідокремленогопідрозділу»;
підпункт5викластивтакійредакції:
«5)засвідченіпідписомкерівникатапечаткоюліцензі-

ата(занаявності)копіїзміндодокументів,щопідтвер-
джуютьйогоправокористуваннянежитловимприміщен-
ням (договір оренди, суборенди тощо), у якому
провадитьсяпрофесійнадіяльністьнафондовомурин-
ку,здоданнямактаприймання-передаванняцьогопри-
міщення (за наявності) та плану приміщення (із зазна-

ченням його розміру) або повідомлення у довільній
форміщодоправавласностінанежитловеприміщення
зановиммісцезнаходженнямліцензіата,уякомупрова-
дитьсяпрофесійнадіяльність,здоданнямпланупримі-
щення(іззазначеннямйогорозміру).
Зазначені зміни надаються у випадках, якщо стосу-

ютьсявимогцихЛіцензійнихумовдоприміщення;»;
вабзацідругомупідпункту6слова«тафізичнихосіб

–підприємцівталіцензії»замінитисловами«,фізичних
осіб–підприємцівтагромадськихформувань»;
підпункт13викластиутакійредакції:
«13) довідкущодо структури власності заявника (лі-

цензіата)тавласниківзістотноюучастювньомузгідноз
таблицею1«Структуравласностізаявника(ліцензіата)»
та таблицею2 «Перелік власників з істотноюучастю у
власниківзаявника(ліцензіата)»щодоосіб,якіздійсню-
ютьопосередкованийконтрользазаявником,якадода-
єтьсядо заявипровидачуліцензії, здоданнямсхема-
тичногозображеннятакоїструктури;»;
7)упункті10:
слова«якавідображаєбаланстафінансовірезульта-

тиліцензіата»виключити;
доповнитипунктновимиабзацамидругим,третімта-

когозмісту:
«Копіяфінансової звітності за квартал (рік) повинна

міститикопії:звітупрофінансовийстаннакінецьперіо-
ду;звітупросукупнідоходизаперіод;звітупрозміниу
власномукапіталізаперіод;звітупрорухгрошовихко-
штівзаперіод;приміток,щомістятьстислийвикладсут-
тєвихобліковихполітиктаіншіпояснення.
Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у

цілодобовомурежимінавласномувеб-сайті за кожний
звітний період та перебувати на ньому протягом п’яти
роківздатиїїоприлюднення.»;
8)пункт28доповнитисловами«(зізмінами)».
Заступник директора департаменту
регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж  І.Барамія

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
15.03.2016 м.Київ №296

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
05 квітня 2015 року за № 508/28638

Про визнання таким, що 
втратило чинність, рішен-
ня Державної комісії з цін-
них паперів та фондового 
ринку від 20 жовтня 1999 
року № 212

Відповіднодопункту13статті8ЗаконуУкраїни«Про
державнерегулюванняринкуціннихпаперіввУкраїні»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.Визнатитаким,щовтратилочинність,рішенняДержав-
ноїкомісіїзціннихпаперівтафондовогоринкувід20жовтня
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1999року№212«ПропитаннядепозитнихсертифікатівНа-
ціонального банку України», зареєстроване вМіністерстві
юстиціїУкраїни28жовтня1999рокуза№735/4028.
2.Департаментукорпоративногоуправліннятакорпо-

ративнихфінансівзабезпечитиподанняцьогорішенняна
державнуреєстраціюдоМіністерстваюстиціїУкраїни.
3.Церішеннянабираєчинностіздняйогоофіційного

опублікування.
4. Департаменту інформаційних технологій та діло-

водства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційномусайтіНаціональноїкомісіїзціннихпаперівта
фондовогоринку.
5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій

забезпечитиопублікуванняцьогорішеннявофіційному
друкованомувиданніНаціональноїкомісіїзціннихпапе-
рівтафондовогоринку.
6.Контрользавиконаннямцьогорішенняпокластина

членаНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондово-
горинкуЮ.Буцу.

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
17.03.2016 м.Київ №314

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 05.04.2016 року № 509/28639

Про внесення змін до Поряд-
ку складання та подання за-
питів на публічну інформа-
цію, розпорядником якої є 
Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

Відповіднодопункту38частинидругоїстатті7,пункту
13статті8ЗаконуУкраїни«Продержавнерегулювання
ринкуціннихпаперів вУкраїні», зметою забезпечення
виконаннявимогЗаконуУкраїни«Продоступдопубліч-
ноїінформації»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.Підпункт6.2пункту6розділуIПорядкускладання

таподаннязапитівнапублічнуінформацію,розпорядни-

комякоїєНаціональнакомісіязціннихпаперівтафон-
довогоринку,затвердженогорішеннямНаціональноїко-
місіїзціннихпаперівтафондовогоринкувід09жовтня
2012року№1403,зареєстрованоговМіністерствіюсти-
ціїУкраїни25жовтня2012рокуза№1789/22101(зізмі-
нами),викластивтакійредакції:
«6.2.ДотериторіальнихорганівНКЦПФР:
Західнетериторіальнеуправління:
напоштовуадресу:Західнетериторіальнеуправління

НКЦПФР
79008,м.Львів,пл.Міцкевича,8;
телефоном,факсом:(032)235-85-89;
Південно-Українськетериторіальнеуправління:
на поштову адресу: Південно-Українське територі-

альнеуправлінняНКЦПФР65078,м.Одеса,вул.Гайда-
ра,13;
телефоном,факсом:(048)765-04-05;
Східнетериторіальнеуправління:
напоштовуадресу:Східнетериторіальнеуправління

НКЦПФР
61022,м.Харків,пл.Свободи,5,Держпром,1підїзд,

4поверх,кім.69-74;
телефоном,факсом:(057)714-20-26;
ЦентральнийтериторіальнийдепартаментНКЦПФР:
напоштовуадресу:Центральнийтериторіальнийде-

партаментНКЦПФР
03680,м.Київ,вул.Горького,51;
телефоном, факсом: (044)287-07-32; 289-30-59;

287-23-17.».
2.Юридичномудепартаменту(МартиненкоІ.І.)забез-

печитиподанняцьогорішеннянадержавнуреєстрацію
доМіністерстваюстиціїУкраїни.
3. Департаменту інформаційних технологій та діло-

водства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційномувеб-сайтіНаціональноїкомісіїзціннихпапе-
рівтафондовогоринку.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій

забезпечитиопублікуванняцьогорішеннявофіційному
друкованомувиданніНаціональноїкомісіїзціннихпапе-
рівтафондовогоринку.
5.Церішеннянабираєчинностіздняйогоофіційного

опублікування.
6.Контрользавиконаннямцьогорішеннязалишаюза

собою.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
20.04.2016  №265/100
УповноваженаособаНаціональноїкомісіїзціннихпа-

перівтафондовогоринкуГоловаКомісіїХромаєвТимур
ЗаурбековичнапідставірішенняНКЦПФРвід10квітня
2015року№483«Пронаданняповноважень»,відповід-
нодоПорядкуведенняреєструаудиторськихфірм,які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасниківринкуціннихпаперів(далі–Порядок),затвер-
дженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперів

тафондовогоринкувід25жовтня2012року№1519,за-
реєстрованоговМіністерствіюстиціїУкраїни28 грудня
2012рокуза№2213/22525(іззмінами),напідставізая-
ви,поданоїТОВАРИСТВОМЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ«АУДИТОРСЬКАФІРМА«ДІГРЕШНГРУП»
(ТОВ«АФ«ДІГРЕШНГРУП»),кодзаЄДРПОУ31450876,
місцезнаходження: 02160, м. Київ, вул. Березнева, 10,
провнесеннязміндореєструаудиторськихфірм,якімо-
жутьпроводитиаудиторськіперевіркипрофесійнихучас-
ників ринку цінних паперів, та документів, згідно з під-
пунктом«в»пункту1розділуVПорядку,асамеузв’язку
зізміноютермінучинностісвідоцтвапровнесеннядоРе-

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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

єстру аудиторськихфірм та аудиторів, виданого Ауди-
торськоюпалатоюУкраїни№2663від22червня2001
року,чинногодо28квітня2016рокутапродовженогодо
31березня2021року

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внестизмінистосовноТОВАРИСТВАЗОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ДІ-
ГРЕШН ГРУП» (ТОВ «АФ «ДІГРЕШН ГРУП») (код за
ЄДРПОУ 31450876) до реєстру аудиторськихфірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасниківринкуціннихпаперів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
20.04.2016  №267/100
УповноваженаособаНаціональноїкомісіїзціннихпа-

перівтафондовогоринкуГоловаНКЦПФРХромаєвТи-
мурЗаурбековичнапідставірішенняКомісіївід10квітня
2015року№483«Пронаданняповноважень»,відповід-
нодоПорядкуведенняреєструаудиторськихфірм,які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасниківринкуціннихпаперів(далі–Порядок),затвер-
дженогорішеннямНаціональноїкомісіїзціннихпаперів
тафондовогоринкувід25жовтня2012року№1519,за-
реєстрованоговМіністерствіюстиціїУкраїни28 грудня
2012рокуза№2213/22525(іззмінами),асамепідпункту

5.1пункту5розділуIVПорядку,щодоТовариствазоб-
меженоювідповідальністю«Аудиторськафірма«Україн-
ський аудит» (ТОВ «АФ «Український аудит), код за
ЄДРПОУ 30857621, місцезнаходження: 02068, м. Київ,
вул.Драгоманова,17,офіс314,свідоцтвопровнесення
до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане 
Аудиторською палатою України№ 4495 від 22 грудня
2011року,чиннедо22грудня2016року,інформаціяпро
керівникатапрацівниківаудиторськоїфірми,якібезпо-
середньо братимуть участь у проведенні аудиторських
перевірок професійних учасників ринку цінних паперів:
РевенкоЛ.Б.–напосаді генеральногодиректора,Кру-
пейникН.Л.–напосадіаудитора,КравчутаС.В.–напо-
садіаудитора

УСТАНОВИЛА:
невідповідність документів, визначених підпунктами

«ґ» та «и» пункту 2 розділу ІVПорядку, встановленим
формамвідповіднихдокументів,визначенихПорядком.
Враховуючи викладене та на підставі підпункту 5.1

пункту5розділуIVПорядку,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовитиТовариствузобмеженоювідповідальністю
«Аудиторська фірма «Український аудит» (ТОВ «АФ
«Українськийаудит) (код заЄДРПОУ30857621) у вне-
сеннідореєструаудиторськихфірм,якіможутьпроводи-
ти аудиторські перевірки професійних учасників ринку
ціннихпаперів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента-ПРИВАТНЕАКЦIОНЕРНЕТОВА-

РИСТВО«КРИВОРIЗЬКИЙЗАВОДГIРНИЧОГООБЛАДНАННЯ»
2.КодзаЄДРПОУ-31550176
3.Місцезнаходження-50057м.КривийРігЗаводська,б.1
4.Міжміськийкод,телефонтафакс-(0564)66-72-44,(056)404-94-39
5.Електроннапоштоваадреса-Shevchenko.Tatyana@corum.com
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористову-

єтьсяемітентомдлярозкриттяінформації-www.kzgo.dp.ua
7.Видособливоїінформації-Змінаскладупосадовихосібемі-

тента
II. Текст повідомлення

АкціонеромАТ«КОРУМКРИВОРІЗЬКИЙЗАВОДГІРНИЧОГООБ-
ЛАДНАННЯ»згідност.49законуУкраїни«Проакціонернітовариства»
21.04.2016р.булоприйнятерішення:

- Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства
UMBHUKRAINIANMACHINEBUILDINGHOLDINGLIMITED(Кіпр,Сві-
доцтвопрореєстраціюКомпанії 211666) з 30.04.2016р.Припинення
повноваженьпосадовоїособивиконанонапідставіРішенняакціонера
№1-2016від21.04.2016р.ПосадоваособачленаНаглядовоїрадиТо-
варистваUMBHUKRAINIANMACHINEBUILDINGHOLDINGLIMITED
(Кіпр,СвідоцтвопрореєстраціюКомпанії211666),яказаймалапосаду
членаНаглядовоїради, звільнена.Розмірпакетаакційемітента,які
належатьційособі:100%.Строк,протягомякогоособаперебувалана
посаді:3роки.

-Обратиз01травня2016рокудоскладуНаглядовоїрадиТовари-
ства Нестеренка Миколу Миколайовича – представника акціонера
UMBHUKRAINIANMACHINEBUILDINGHOLDINGLIMITED(Кіпр,Сві-
доцтво про реєстрацію Компанії 211666). Обрання посадової особи
виконанонапідставіРішенняакціонера№1-2016від21.04.2016р.По-
садоваособаНестеренкоМиколаМиколайович(паспортсеріїВК,но-
мер854491,виданий25жовтня2011рокуВорошилівськимРВДоне-

цькогоМУГУМВСУкраїнивДонецькійобласті)призначенанапосаду
членаНаглядовоїради.

Розмірпакетаакційемітента,якіналежатьційособі:0%.Непога-
шеної судимості за корисливі тапосадові злочининемає.Строк, на
якийпризначеноособу:донаступнихрічнихзборівтовариства. Інші
посади,якіобіймалаособапротягомсвоєїдіяльностізаостанні5ро-
ків:з15.01.2008р.потеперішнійчас–директорзрозвиткуновихна-
прямківбізнесуАТ«СКМ»(кодЄДРПОУ31227326).Розмірпакетаак-
ційемітента,якіналежатьційособі:0акцій.

- Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Дими Сергія
Миколайовича(паспортВА№767117виданий10.07.1997р.Будьонів-
ськимРВДМУУМВСУкраїнивДонецькійобласті).Припиненняповно-
важень посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера
№1-2016від21.04.2016р.ПосадоваособаДимаСергійМиколайович,
яказаймалапосадучленаРевізійноїкомісії,звільнена.Розмірпакета
акційемітента,якіналежатьційособі:0%.Непогашеноїсудимостіза
корисливітапосадовізлочининемає.Строк,протягомякогоособапе-
ребуваланапосаді:5років.Замістьзвільненоїособинапосадунікого
необрано.

-ПрипинитиповноваженнячленаРевізійноїкомісіїБалабиОлени
Григорівни(паспортВК№746778виданий12.11.2010р.МВМГірниць-
когоРВМакіївськогоУМВСУвДонецькійобласті).Припиненняповно-
важень посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера
№1-2016від21.04.2016р.ПосадоваособаБалабаОленаГригорівна,
яказаймалапосадучленаРевізійноїкомісії,звільнена.Розмірпакета
акційемітента,якіналежатьційособі:0%.Непогашеноїсудимостіза
корисливітапосадовізлочининемає.Строк,протягомякогоособапе-
ребуваланапосаді:5років.Замістьзвільненоїособинапосадунікого
необрано.

III. Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,що

міститься у повідомленні, та визнає,що вона несе відповідальність
згідноіззаконодавством.

Директор  О.Є. Селіверстов

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ГIРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ»
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Річна інформація емітента
Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприєм-

ство 13002» за 2015 рік
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

I. Основні відомості про емітента
1.Повненайменування
емітента,кодза
ЄДРПОУ,місцезнахо-
дження,міжміськийкод
тателефонемітента

ПУБЛIЧНЕАКЦIОНЕРНЕТОВАРИСТВО
"АВТОТРАНСПОРТНЕПIДПРИЄМСТВО13002",
03114307м.Київ,Голосiївський,03039,м.Київ,
МиколиГрiнченко,18(044)529-60-84
(044)529-60-90,

2.Датарозкриттяповно-
готекстурічної
інформаціїузагально-
доступнійінформаційній
базіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкив
мережіІнтернет,наякій
розміщенорегулярну
річнуінформацію

motor-city.com.ua

4.Найменування,кодза
ЄДРПОУаудиторської
фірми(П.І.Б.аудитора
-фізичноїособи-під-
приємця),якою
проведенийаудит
фінансовоїзвітності

Приватнепiдприємство"Аудиторськафiрма
"Сервiс-аудит",32205930

5.Інформаціяпро
загальнізбори(розділ
заповнюєтьсяувипадку,
якщоемітент-акціонер-
нетовариство)

Узвітномуперіодіскликанотапроведено
черговіЗагальнізбориакціонерів
(29.04.2015року).Позачерговізборине
скликалися.Ініціаторомпроведеннязборівє
НаглядоварадаТовариства.Особи,що
подавалипропозицiїдоперелiкупитань
порядкуденноговiдсутнi.
ПорядокденнийЗагальнихзборiв:
1.Обраннялiчильноїкомiсiї,головитасекрета-
рязборiв,затвердженнярегламентупроведен-
нязборiв.
2.ЗвiтПравлiнняТовариствапрорезультати
фiнансово–господарськоїдiяльностiТовари-
стваза2014рiк,затвердженнярезультатiв
фiнансово-господарськоїдiяльностiза2014рiк
тавизначеннянапрямкiвдiяльностiТовариства.
3.Затвердженнярiчноїфiнансовоїзвiтностi
Товаристваза2014рiк.
4.ЗатвердженняЗвiтуНаглядовоїради
Товаристваза2014рiк.
5.ЗатвердженняЗвiтуРевiзiйноїкомiсiї
Товаристваза2014рiк.
6.Затверженняпорядкурозподiлуприбутку
(покриттязбиткiв)Товаристваза2014рiк.
7.Продостроковеприпиненняповноваженьвсiх
членiвНаглядовоїрадиТовариства
8.ПрообраннячленiвНаглядовоїради
Товариства.
9.ПровчиненняТовариствомзначних
правочинiвна2015-2016роки.Попереднє
схваленнязначнихправочинiв(iззазначенням
характеруправочинiвтаїхграничноївартостi).
Результатирозглядупитаньпорядкуденного:
1.Прийняторiшення:«Передатидепозитарнiй
установiТОВ«Фондовакомпанiя«Трансферт»
повноваженнялiчильноїкомiсiїдляздiйснення
пiдрахункуголосiвприголосуваннiнаЗагаль-
нихзборахакцiонерiвТоваристваiпiдписання
протоколiвпропiдсумкиголосування.
ЗатвердитиумовидоговорузТОВ«Фондова
компанiя«Трансферт»№В-18/15вiд
24березня2015нанаданняпослугз
органiзацiйногозабезпеченняпроведення
загальнихзборiвакцiонерiв.
Обратилiчильнукомiсiюiзпредставникiв
депозитарноїустановиунаступномускладi:
•ГоловаЛiчильноїкомiсiї–ЧижРуслан
Васильович,
•ЧленЛiчильноїкомiсiї–МартинюкНаталiя
Петрiвна,
•ЧленЛiчильноїкомiсiї–ЗабурасОльга
Петрiвна.

ОбратиГоловоюЗборiв–КосоговаIллю
Юрiйовича.
ОбратиСекретаремЗборiв–Будякова
ВладиславаЄвгеновича.
Затвердитинаступнийрегламентроботи
Загальнихзборiв:
•Доповiдiзпитаньпорядкуденного–до10хв.
•Вiдповiдiнапитання–до5хв.Усiзапитання
подаютьсядоСекретаряЗборiввиключнов
письмовiйформiiззазначеннямП.I.Б.
запитувача.
•Зборипровестипротягом2годин.
•Пiдрахунокголосiвпокожномупитанню–до
15хв.
•Можливеоголошенняперервивроботiзборiв
донаступногодня.»
ЛiчильнакомiсiяЗборiвприступаєдовиконання
своїхобов‘язкiв.
ГоловаЗборiвтаСекретарЗборiвприступають
довиконаннясвоїхобов‘язкiв.
2.Прийняторiшення:«ЗатвердитиЗвiт
ПравлiнняТовариствапрорезультати
фiнансово–господарськоїдiяльностiТовари-
стваза2014рiк,затвердженнярезультатiв
фiнансово-господарськоїдiяльностiза2014рiк
тавизначеннянапрямкiвдiяльностiТовари-
ства».
3.Прийняторiшення:«Затвердитирiчну
фiнансовузвiтнiстьТоваристваза2014роки».
4.Прийняторiшення:«ЗатвердитизвiтНаглядо-
воїрадиТоваристваза2014рiк».
5.Прийняторiшення:«Незатверджуватизвiт
РевiзiйноїкомiсiїТоваристваза2014рiкв
звязкузвiдсутнiстювТовариствiРевiзiйної
комiсiї.»
6.Прийняторiшення:«Направитиприбуток
Товариствазарезультатамидiяльностiза2014
рiкнапокриттязбиткiвпопереднiхперiодiв.».
7.Прийняторiшення:«Достроковоприпинити
повноваженнявсiхчленiвНаглядовоїради
8.Прийняторiшення:Затвердитикандидатiввiд
ТовариствадоНаглядовоїради:
-Товариствозобмеженоювiдповiдальнiстю
"Київськажитловакомпанiя"КЖК";
-БудяковВладиславЄвгенович;
-ЛюдкевичСтанiславГенрiхович".
9.Прийняторiшення:«Прийнятирiшенняпро
попереднєсхваленнязначнихправочинiвна
2014-2015рокищодоцiннихпаперiв,корпора-
тивнихправ,нерухомостi,робiттапослуг,
залученнякредитнихкоштiв,наданняi
отриманняпозик,видачiiншихборгових
зобов’язань,розмiщенняцiннихпаперiв,iнших
нiжакцiї,укладаннядоговорiвiпотеки,застави
тощо.Затвердитиграничнусумуправочинiвна
рiвнi20000000,00грн.(двадцятьмiльйонiв
гривень00копiйок).,щостановитьбiльше
50вiдсоткiввартостiактивiвзаданимиостаньої
рiчноїфiнансовоїзвiтностiТовариства.
Делегуватиповноваженняпозатвердженню
значнихправочинiвНаглядовiйрадiТовари-
ства».
Загальнiзборивiдбулися

6.Інформаціяпродивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, 
що передував 

звітньому
за 

прости-
ми акція-

ми

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми акція-
ми

за привіле-
йованими 
акціями

Суманарахованих
дивідендів,грн.

0 0 0 0

Нарахуванідивіден-
динаоднуакцію,
грн.

0 0 0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002”
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Сумавиплачених
дивідендів,грн.

0 0 0 0

Датаскладання
перелікуосіб,які
маютьправонаотри-
маннядивідендів
Датавиплати
дивідендів
Опис Взвiтномуперiодудивiдендиненараховувались

таневиплачувались.

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

(тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 513 797
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 0 0
Довгостроковіфінансовіінвестиції 244 244

Запаси 138 0
Сумарнадебіторськазаборгованість 34 22
Грошовікоштитаїхеквіваленти 0 1
Власнийкапітал 5 176
Статутнийкапітал 1045 1045
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -2801 -2630
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 0 0
Поточнізобов'язанняізабезпечення 508 621
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

-0.00818 0.00029

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн)

0 0

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 20895200 20895200
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

загальнаноміналь-
навартість
увідсоткахвід
статутногокапіталу

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцінних
паперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

I. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 13002"

2.КодзаЄДРПОУ 03114307
3.Місцезнаходження 03039,м.Київ,МиколиГрiнченка,18
4.Міжміськийкод,телефонтафакс (044)529-60-90(044)529-60-84
5.Електроннапоштоваадреса vlad@ineko.com
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,
якадодаткововикористовуєтьсяемі-
тентомдлярозкриттяінформації

motor-city.com.ua

7.Видособливоїінформації Змінаскладупосадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшенняРiчних загальних зборiвПублiчного акцiонерного

Товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» ( протокол№11 вiд
25квiтня2016р.)припиненоповноваженняЧленаНаглядовоїрадиТова-
риствозобмеженоювiдповiдальнiстю«КИЇВСЬКАЖИТЛОВАКОМПАНIЯ
«КЖК» (код ЄДРПОУ: 33881437). Перебувало на посадi з 29.04.2015 р.
Частка,якоюволодiєвстатутномукапiталiемiтентастановить–76,36%,
15955800шт.простихiменнихакцiй.

На пiдставi рiшенняРiчних загальних зборiвПублiчного акцiонерного
Товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» ( протокол№11 вiд
25квiтня2016р.)припиненоповноваженняЧленаНаглядовоїрадиТова-
риствоБудяковаВладиславаЄвгеновича(паспортсерiїВА№054527,ви-
даний Центрально-Мiським РВ УМВС України в м. Горлiвцii 17 квiтня
1996  р.). Перебував на посадi з 29 квiтня 2015 р. Не має непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочини.Частка,якоюволодiєвстатут-
номукапiталiемiтента-0,00%,0шт.простихiменнихакцiй.

На пiдставi рiшенняРiчних загальних зборiвПублiчного акцiонерного
Товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» ( протокол№11 вiд
25квiтня2016р.)припиненоповноваженняЧленаНаглядовоїрадиТова-
риствоЛюдкевичаСтанiславаГенрiховича, (паспортсерiїСН№166232,
виданийПодiльськимРУГУМВСУкраїнивмiстiКиєвi04червня1996р.).
Перебувавнапосадiз29квiтня2015р.Немаєнепогашеноїсудимостiза
корисливiтапосадовiзлочини.Частка,якоюволодiєвстатутномукапiталi

емiтента-0,00%,0шт.простихiменнихакцiй.
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного

акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» (прото-
кол№11вiд25квiтня2016року)обраноЧленаНаглядовоїрадиБудякова
Владислава Євгеновича ( як представника акцiонера ТОВ «КИЇВСЬКА
ЖИТЛОВАКОМПАНIЯ«КЖК»(кодЄДРПОУ:33881437).)(паспортсерiїВА
№054527,виданийЦентрально-МiськимРВУМВСУкраїнивм.Горлiвцii
17квiтня1996р.).Обранийстрокомна1рiк.Немаєнепогашеноїсудимостi
за корисливi тапосадовi злочини.Протягомостаннiхп’ятирокiвобiймає
посадуГоловиПравлiнняПАТIК«IНЕКО».Частка,якоюволодiєвстатутно-
мукапiталiемiтента-0,00%,0шт.простихiменнихакцiй.

НапiдставiрiшенняРiчнихзагальнихзборiвПублiчногоакцiонерногоТова-
риства«Автотранспортнепiдприємство13002»(протокол№11вiд25квiтня
2016р.)обраноЧленаНаглядовоїрадиЛюдкевичаСтанiславаГенрiховича,
(якпредставникаакцiонераТОВ«КИЇВСЬКАЖИТЛОВАКОМПАНIЯ«КЖК»
(кодЄДРПОУ:33881437).)(паспортсерiїСН№166232,виданийПодiльським
РУГУМВСУкраїнивмiстiКиєвi04червня1996р.).Обранийстрокомна1рiк.
Немаєнепогашеноїсудимостi за корисливi тапосадовi злочини.Протягом
останнiхп’ятирокiвобiймаєпосадуВiце-предидента-Генеральногодиректо-
ра ТОВ «Iнвестицiйна група «IНЕКО». Частка, якою володiє в статутному
капiталiемiтента-0,00%,0шт.простихiменнихакцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» (прото-
кол№11вiд25квiтня2016року)обраноЧленаНаглядовоїрадиРябокляч
ДмитраПетровича(якпредставникаакцiонераТОВ«КИЇВСЬКАЖИТЛО-
ВА КОМПАНIЯ «КЖК» (код ЄДРПОУ: 33881437).) (паспорт серiї СМ
№204078,виданийвиданийБроварськимРВГУМВСУкраїнивКиєвськiй
обл., 22.02.2000 р.). Обраний строком на 1 рiк. Не має непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочини.ОбiймаєпосадуюристаПрАТ
«Комплекс «Либiдський». Частка, якою володiє в статутному капiталi
емiтента-0,00%,0шт.простихiменнихакцiй.

III. Підпис
1.Особа, зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.
2.Найменуванняпосади КортишковаНаталiяЮрiївна
ГоловаПравлiння (підпис) (ініціалитапрізвищекерівника)

М.П. 25.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента 

ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» 
за 2015 рік

(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

Приватнеакцiонернетовариство
«КомплексЛибiдський»,32768518м.Київ,
Голосiївський,03039,м.Київ,Миколи
Грiнченко,18+38(044)529-60-90,
+38(044)529-60-84,

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступній
інформаційнійбазіданих
Комісії

25.04.2016р.

3.Адресасторінки
вмережіІнтернет,наякій
розміщенорегулярнурічну
інформацію

motor-city.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.Повненайменуванняемі-
тента,кодзаЄДРПОУ,міс-
цезнаходження, міжміський
кодтателефонемітента

МОСТОБУДIВНЕ УПРАВЛIННЯ - 3,
03449887м. Київ , Київський, 02091, м. Київ,
ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 5-Б, квартира
8880442594979

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інфор-
маційнійбазіданихКомісії

26.04.2016

3.Адресасторінкив
мережіІнтернет,наякій
розміщенорегулярнурічну
інформацію

http://stockmarket.gov.ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

I. Загальні відомості
1.Повненайменування
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСВО "КОМПЛЕКС 
"ЛИБIДСЬКИЙ"

2.КодзаЄДРПОУ 32768518
3.Місцезнаходження 03039,м.Київ,МиколиГрiнченка,18
4.Міжміськийкод,телефонта
факс

+38(044)529-60-90+38(044)529-60-84

5.Електроннапоштоваадреса vlad@ineko.com
6.Адресасторінкивмережі
Інтернет,якадодатково
використовуєтьсяемітентом
длярозкриттяінформації

motor-city.com.ua

7.Видособливоїінформації Змінаскладупосадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного

акцiонерного Товариства «Комплекс «Либiдський» (протокол № 15 вiд
22квiтня2016р.)припиненоповноваженняГоловиНаглядовоїрадиТо-
вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Автоцентр «Мотор-Сiтi» (код
ЄДРПОУ:38910734).ПеребувалонапосадiчленаНаглядовоїрадиТова-
ристваз25.11.2013р.,анапосадiГоловиНаглядовоїрадиТоваристваз
29.04.2014р.Частка,якоюволодiєвстатутномукапiталiемiтентастано-
вить-0.0011%,920шт.простихiменнихакцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного Товариства «Комплекс «Либiдський» (протокол № 15 вiд
22  квiтня 2016 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради
Публiчного акцiонерного товариства «Комплекс «Либiдський» (код
ЄДРПОУ:22925945).ПеребувалонапосадiчленаНаглядовоїрадиТова-
ристваз25.11.2013р.,Частка,якоюволодiєвстатутномукапiталiемiтента
становить-0.0007%,623шт.простихiменнихакцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного Товариства «Комплекс «Либiдський» ( протокол№ 15 вiд
22  квiтня 2016 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради
Публiчногоакцiонерноготовариства«ЛАКМА»(кодЄДРПОУ:00204625).
ПеребувалонапосадiчленаНаглядовоїрадиТоваристваз25.11.2013р.,
Частка,якоюволодiєвстатутномукапiталiемiтентастановить-0.0002%,
140шт.простихiменнихакцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Комплекс «Либiдський» (протокол № 15 вiд
22  квiтня 2016 року) обрано Члена Наглядової ради Копилова Дениса
Валерiйовича, (як представника акцiонера ПАТ «КНIФЗТ «IНЕКО РIАЛ
IСТЕЙТ»,кодзаЄДРПОУ:34714705)(паспортсерiїСО№255399,виданий
ШевченкiвськимРУГУМВСУкраїнивмiстiКиєвi02листопаду1999 р.).
Обранийстрокомна3роки.Немаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiта
посадовiзлочини.Протягомостаннiхп’ятирокiвобiймаєпосадуГоловиНа-
глядовоїради–ПрезидентаПАТ«КНIФЗТ«IНЕКОРIАЛIСТЕЙТ»,Прези-
дентаТОВ«Iнвестицiйнагрупа«IНЕКО».Частка,якоюволодiєвстатутно-
мукапiталiемiтента-0,00%,0шт.простихiменнихакцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Комплекс «Либiдський» (протокол № 15 вiд
22квiтня2016року)обраноЧленаНаглядовоїрадиБородинецьОлену
Вiкторiвну, (якпредставникаакцiонераПIДIФ«ЦIФ»ТОВ«КУА«IНЕКО-
IНВЕСТ»,кодзаЄДРПОУ:21599716)(паспортсерiїМЕ№069543,вида-
нийШевченкiвськимРУГУМВСУкраїнивмiстiКиєвi20вересня2002р.).
Обранастрокомна3роки.Немаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiта
посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду Гене-
ральногодиректораТОВ«КУА«IНЕКО-IНВЕСТ».Частка,якоюволодiєв
статутномукапiталiемiтента-0,00%,0шт.простихiменнихакцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Комплекс «Либiдський» (протокол № 15 вiд
22квiтня2016року)обраноЧленаНаглядовоїрадиЛюдкевичаСтанiслава
Генрiховича,(якпредставникаакцiонераТОВ«АЦМотор-СIТI»,кодза
ЄДРПОУ:38910734) (паспортсерiїСН№166232,виданийПодiльським
РУГУМВСУкраїнивмiстiКиєвi04червня1996р.).Обранийстрокомна3
роки.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Вiце-предидента - Гене-
рального директора ТОВ «Iнвестицiйна група «IНЕКО». Частка, якою
володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00%, 0шт. простих iменних
акцiй.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.
2.Найменуванняпосади ЛiсайчукМихайлоЮрiйович
ГоловаПравлiння (підпис) (ініціалитапрізвищекерівника)

М.П. 22.04.2016
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І.Основнівідомостіпроемітента
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРО-
ОБЛАДНАННЯ»,00913982,вул.
Київська,буд.13а,м.Вишневе,Києво-
Святошинський,Київськаобласть,08132,
Україна,(04598)-5-19-61

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

oblagro.com.ua

4.Найменування,кодза
ЄДРПОУаудиторської
фірми(П.І.Б.аудитора–фі-
зичноїособи-підприємця),
якоюпроведенийаудит
фінансовоїзвітності

Товариствозобмеженоювідповідальністю
аудиторськафірма«УкраудитХХІ-
Київщина»,30160928

5.Інформа-
ціяпро
загальні
збори

Видзагальнихзборів-чергові.Датапроведення:16.04.2015
року.Кворумзборів:99,47%дозагальноїкількостіголосів.
Перелікпитань,щорозглядалисянаЗагальнихзборах:
1.ПрообраннялічильноїкомісіїЗагальнихзборів.
2.ПрообраннясекретаряЗагальнихзборів.
3. Про затвердження регламенту проведення Загальних
зборів.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прий-
няттярішеннязанаслідкамирозглядузвітуРевізійноїкомі-
сії.ЗатвердженнявисновківРевізійноїкомісії.
5.ЗвітГенеральногодиректорапрорезультатифінансово-
господарської діяльності Товариства за2014рік та прий-
няттярішеннязанаслідкамирозглядузвітуГенерального
директора.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
7.ПрозатвердженнярічногозвітуТоваристваза2014рік.
8.ПровизначенняосновнихнапряміврозвиткуТовариства
на2015рік.
9.ПророзподілприбуткуТоваристваза2014рік.
10.Пропопереднєсхваленнязначнихправочинів,якімо-
жутьвчинятисяТовариствомпротягомнебільшякодного
рокуздатиприйняттярішенняпроїхпопереднєсхвалення
іззазначеннямхарактеруправочинів,їхграничноїсукупної
вартості.
11.УповноваженняГенеральногодиректораТовариствана
підписаннязначнихправочинів,якіможутьвчинятисяТова-
риствомпротягомнебільшякодногорокуздатиприйняття
рішенняпроїхпопереднєсхвалення.
Причини , чому загальні збори не відбулись : ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИВІДБУЛИСЯ

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усьогоактивів 37327 38273
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 32059 33393
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 4152 3143
Сумарнадебіторськазаборгованість 872 1587
Грошовікоштитаїхеквіваленти 189 112
Власнийкапітал 34958 33126
Статутнийкапітал 800 800
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 22114 19412
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 284 159
Поточнізобов'язанняізабезпечення 2085 4988
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію(грн) 0,84 0,2
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

0,84 0,2

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 3200000 3200000
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

загальнаномінальна
вартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцінних
паперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0
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Повідомлення 
про прийняття рішення про продовження строку діяльності 

ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-
ГО ФОНДУ «ІНТЕРГАЛ-БУД» НЕДИВЕРСИ-

ФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 
Товариствозобмеженоювідповідальністю«КОМПАНІЯЗУПРАВЛІН-

НЯАКТИВАМИ«КРІСТАЛЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ»(далі-Компанія)пові-
домляєучасниківПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
«ІНТЕРГАЛ-БУД» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 
(далі–«Фонд»),щоЗагальнимиЗборамиУчасниківТОВАРИСТВАЗОБ-
МЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«КОМПАНІЯЗУПРАВЛІННЯАКТИВА-
МИ «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Протокол №21-04-16/1 від
21.04.2016р.)прийнято рішеннящодопродовженнястрокудіяльностіФон-
дудо14липня2026року.

У зв’язку з прийняттям рішення про продовження строку діяльності
Фонду Компанія здійснює обов’язковий викуп інвестиційних сертифікатів
Фондувйогоучасників,якінезгоднізрішеннямпропродовженнястроку
діяльностіФонду,внаступномупорядку:

1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів 
(далі - Заявка) Фонду: 

03150,Україна,містоКиїв,вул.АнріБарбюсабуд.28Б.
2. Перелік документів, які необхідно подати для викупу інвестицій-

них сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками:
фізичнимиособами:
-двапримірникаЗаявкинавикуп інвестиційнихсертифікатів зафор-

мою,наведеноювдодатку7доПоложенняпропорядокрозміщення,обігу
тавикупуціннихпаперівінститутуспільногоінвестування,затвердженого
рішеннямНКЦПФРвід30.07.2013№1338;

-довідкузуповноваженогобанку,уякійзазначеніреквізитибанківсько-
горахункуучасникаФонду;

-паспортучасникаФондучифотокопіюпаспорта,засвідченупідписом
учасникаФонду,якщодокументидлярозрахункунаправляютьсярекомен-
дованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду
особою;

- довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера
платникаподатківчизасвідченупідписомучасникаФондуфотокопіютакої
довідки,якщодокументидлярозрахункунаправляютьсярекомендованим
листом;

юридичнимиособами:
-двапримірникаЗаявки,якаоформленатапідписанакерівникомучас-

никаФонду(уповноваженоюнимособою)заформою,наведеноювдодат-
ку8доПоложенняпропорядокрозміщення,обігутавикупуціннихпаперів
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від
30.07.2013№1338.Підпискерівника(уповноваженоїособи)учасникаФон-
дуповиненбутизасвідченийпечаткоютакогоучасника;

-Довідказуповноваженогобанку,уякійзазначеніреквізитибанківсько-
горахункуучасникаФонду;

-паспорткерівникаучасникаФонду(уповноваженоїособи)чифотоко-
піютакогопаспортазасвідченупідписомкерівника(уповноваженоїособи)
учасникаФондууразі,якщодокументидлярозрахункунаправляютьсяре-
комендованимлистом;

-оригіналичиналежнимчиномзасвідченікопіїдокументів,необхідних
дляздійсненнязаходівзідентифікаціїтавивченняучасникаФонду,щопе-
редбаченіЗакономУкраїни«Прозапобіганнятапротидіюлегалізації(від-
миванню)доходів,одержанихзлочиннимшляхом,абофінансуваннютеро-
ризму»;

- належним чином засвідчені документи,що підтверджують повнова-
женняособинапредставництвоінтересівучасникаФонду(наказ,протокол
пропризначення(обрання)керівникаабодовіреність).

Заявкинавикупціннихпаперів,якіневідповідаютьвстановленійформі
абооформленіненалежнимчиномнерозглядаються.

4. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-
снюватимуться розрахунки з учасниками:

Викуп здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим
актомНКЦПФР,щорегулюєпорядокрозміщення,

обігутавикупуінвестиційнихсертифікатів,зарозрахунковоювартістю
станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності
Фонду,асаме:6668,51грн.(шістьтисячшістсотшістдесятвісімгривень
51копійка)заодинінвестиційнийсертифікат.

5. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників:
Датапочаткуприйманнязаявоквідучасників–21.04.2016р.,датаза-

кінченняприйманнязаявоквідучасників–14.07.2016р.
6. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:
У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникамФонду,

КомпаніязабезпечуєпродажактивівФонду.СтрокреалізаціїактивівФонду
дляздійсненнявикупуйогоІСнеповиненперевищувати3(трьох)кален-
дарнихмісяцівздатизакінченняприйманняЗаявок.

На наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів
ФондуКомпаніяскладаєбалансФондутадовідкупровартістьчистихакти-
вів Фонду з урахуванням витрат, та здійснює розрахунки з учасниками.
Строкпроведеннярозрахунківзавикупленіінвестиційнісертифікатинепо-
виненперевищуватиодногокалендарного

місяцяздатизакінченняреалізаціїактивівФонду.Розрахункиздійсню-
ютьсяшляхомбезготівковогопереказунарахунок,зазначенийуЗаявці.

7. Застереження про депонування коштів у банківській установі, 
якщо учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних серти-
фікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:

Уразіякщоособа,якавідповіднодозаявкипровикуппередалаемітен-
туцінні інвестиційнісертифікати,незвернуласязаотриманнямкоштівв
установленийстрок(приздійсненнірозрахунківготівковимикоштами)або
уразінеможливостіздійсненнябезготівковихрозрахунківзтакоюособою
(внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів
тощо),Компаніяпротягом10робочихднівпіслязакінченнястроку,встанов-
леногодляздійсненнярозрахунків,здійснюєдепонуваннятакихкоштівв
порядку,визначеномунормативно-правовимиактамиНКЦПФР.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
1.Повненайменуванняемітента,кодзаЄДРПОУ,місцезнаходжен-

ня,міжміськийкодтателефонемітента:Приватне акціонерне товари-
ство «Дніпровська хвиля», 02798976, провулок Рибацький, 22, с. Келе-
берда, Кременчуцький район, Полтавська обл., 39754, (050) 3460608

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії:22.04.2016

3.Адресасторінкивмережі Інтернет,наякійрозміщенорегулярну
річнуінформацію:pratdnkhvulya.prat.ua

Директор  Шевченко О.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ»

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: Приватнеакціонерне
товариство «Страхова компанія АСКО-Донбас Північний», 13494943,
Донецька обл., 84205, місто Дружкiвка, вулиця Соборна, будинок 37,
(06267)44341.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.askods.com/content/188/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ»

Приватне акцiонерне товариство «СК «Промiнь», код за
ЄДРПОУ – 32077527; місцезнаходження: 76005, м. Iвано-
Франкiвськ, вул. Чорновола 103, (0342) 52-71-62. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній

інформаційнійбазіданихКомісії–27.04.2016р.Адресасторін-
кивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічнуінфор-
мацію–www.promin.if.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СК «ПРОМIНЬ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМІВ-
СЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»

Повідомленняпровиникненняособливоїінформації(інформаціїпро
іпотечніцінніпапери,сертифікатифондуопераційзнерухомістю)емітента

I. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕАКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО«АРТЕМIВСЬКИЙЗАВОДПООБРОБЦIКОЛЬОРОВИХМЕТАЛIВ».
2.КодзаЄДРПОУ:00195452
3.Місцезнаходження:вул.Кірова,№42,м.Артемiвськ,84500,Донецька

обл.
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:(0627)449809,(062)3401928
5.Електроннапоштоваадреса:nei@azocm.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації:www.azocm.ua
7.Видособливоїінформації:Змінаскладупосадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
ЗгiднорiшеннярiчнихЗагальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.при-

пинено повноваження Члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради
КiпотяРоманаМиколайовичаз21.04.2016р.Пiдстава–рiшенняЗагальних
зборiв вiд 21.04.2016р. Особа володiє часткою у статутному капiталi
емiтентаурозмiрi0,000001вiдсоткiв(10штукпростихiменнихакцiй).На
посадiособаперебувалаз28.10.2015р.по21.04.2016р.(5мiсяцiв24днi).
Особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Згоданарозкриттяпаспортнихданихособоюненадана.

ЗгiднорiшеннярiчнихЗагальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.припине-
но повноваження Члена Наглядової ради Бондар Оксани Андрiївни з
21.04.2016р. Пiдстава – рiшення Загальних зборiв вiд 21.04.2016р. Особа
володiєчасткоюустатутномукапiталiемiтентаурозмiрi0,000001вiдсоткiв(10
штук простих iменних акцiй). На посадi особа перебувала з 28.10.2015р. по
21.04.2016р.(5мiсяцiв24днi).Особанемаєнепогашеноїсудимостiзакорисливi
тапосадовiзлочини.Згоданарозкриттяпаспортнихданихособоюненадана.

ЗгiднорiшеннярiчнихЗагальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.припине-
ноповноваженняЧленаНаглядовоїради-Приватногоакцiонерноготовариства
«Укрпiдшипник» з 21.04.2016р. Пiдстава – рiшення Загальних зборiв вiд
21.04.2016р.Юридичнаособаволодiєчасткоюустатутномукапiталiемiтентау
розмiрi 38,0987 вiдсоткiв (335268368штук простих iменнихакцiй).На посадi
юридичнаособаперебувалаз28.10.2015р.по21.04.2016р.(5мiсяцiв24днi).
Одночасноприпиненiповноваженняпредставникаюридичноїособи.Представ-
никособинемаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочини.

РiшеннямрiчнихЗагальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.НiкiтенкоОле-
наОлександрiвнаобрананапосаду«ЧленНаглядовоїради»товаристваз21
квiтня2016рокунастрокзгiдноСтатутутовариства.Пiдстава-рiшенняЗагаль-
нихзборiввiд21.04.2016р.Посадоваособаєпредставникомакцiонера-При-
ватного пiдприємства «ТРЕЙД-2010» (вул. Киргизька, № 21, м. Харкiв,
iдентифiкацiйнийкод36989540).Посадоваособаневолодiєакцiямиемiтента.
Приватнепiдприємство«ТРЕЙД-2010»володiєчасткоюустатутномукапiталi
емiтентаурозмiрi9,9вiдсоткiв(87120000штукпростихiменнихакцiй).Протягом
останнiхп'ятирокiвпосадоваособаобiймалапосади: заступникначальника
управлiннякредитування,начальникуправлiннябанкiвськихпослугвПАТ«МЕ-
ГАБАНК»,начальниквiддiлузакупiвлiсировинивПАТ«АЗОКМ».Згоданароз-
криттяпаспортнихданихпосадовоюособоюненадана.Посадоваособанемає
непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочини.

РiшеннямрiчнихЗагальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.БондарОкса-
наАндрiївнаобрананапосаду«ЧленНаглядовоїради»товаристваз21квiтня
2016рокунастрокзгiдноСтатутутовариства.Пiдстава-рiшенняЗагальних
зборiввiд21.04.2016р.Особаволодiєчасткоюустатутномукапiталiемiтентау
розмiрi0,000001вiдсоткiв(10штукпростихiменнихакцiй).Протягомостаннiх
п'ятирокiвособаобiймалапосади:провiднийюрисконсульт,начальниквiддiлу
правовогообслуговуваннявПАТ«МЕГАБАНК»,директорТОВ«Пiвденьбуд».

Згоданарозкриттяпаспортнихданихпосадовоюособоюненадана.Посадова
особанемаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочини.

РiшеннямрiчнихЗагальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.Марiнiч
ЮрiйАнатолiйович обраний на посаду «ЧленНаглядової ради» товари-
стваз21квiтня2016рокунастрокзгiдноСтатутутовариства.Пiдстава-
рiшенняЗагальнихзборiввiд21.04.2016р.Посадоваособаєпредставни-
ком акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя
«М-БРОК»(вул.Артема,№46,м.Харкiв,iдентифiкацiйнийкод35970413).
Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя «М-БРОК» володiє часткою у статутному
капiталi емiтента у розмiрi 9,9 вiдсоткiв (87119960штук простих iменних
акцiй).Протягомостаннiхп'ятирокiвпосадоваособаобiймалапосади:ди-
ректорТОВ«Компанiя«М-БРОК»,директорТОВ«М-ПРОФIТ».Згодана
розкриттяпаспортнихданихпосадовоюособоюненадана.Посадоваосо-
банемаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочини.

РiшеннямрiчнихЗагальних зборiвакцiонерiв вiд 21.04.2016р. Iгнатов
ОлександрЄвгенiйовичобранийнапосаду«ЧленНаглядовоїради»това-
ристваз21квiтня2016рокунастрокзгiдноСтатутутовариства.Пiдстава
-рiшенняЗагальнихзборiввiд21.04.2016р.Посадоваособаєпредставни-
комакцiонера-Приватногоакцiонерноготовариства«Укрпiдшипник»(вул.
Артема,№6,поверх3,м.Артемiвськ,iдентифiкацiйнийкод13495470).По-
садоваособаневолодiєакцiямиемiтента.Приватнеакцiонернетовари-
ство «Укрпiдшипник» володiє часткою у статутному капiталi емiтента у
розмiрi38,0987вiдсоткiв(335268368штукпростихiменнихакцiй).Протя-
гомостаннiхп'ятирокiвпосадоваособаобiймалапосадиначальникагос-
подарчоговiддiлу,генеральногодиректораПрАТ«Укрпiдшипник».Згодана
розкриттяпаспортнихданихпосадовоюособоюненадана.Посадоваосо-
банемаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочини.

РiшеннямрiчнихЗагальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.Прилуцька
НаталiяВасилiвнаобрананапосаду«ЧленНаглядовоїради»товаристваз21
квiтня2016рокунастрокзгiдноСтатутутовариства.Пiдстава-рiшенняЗа-
гальнихзборiввiд21.04.2016р.Посадоваособаєпредставникомакцiонера-
Приватногоакцiонерноготовариства«Укрпiдшипник»(вул.Артема,№6,по-
верх3,м.Артемiвськ, iдентифiкацiйний код13495470).Посадоваособане
володiєакцiямиемiтента.Приватнеакцiонернетовариство«Укрпiдшипник»
володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 38,0987 вiдсоткiв
(335268368штукпростихiменнихакцiй).Протягомостаннiхп'ятирокiвпоса-
доваособаобiймалапосадуголовногобухгалтераПрАТ«Укрпiдшипник».Зго-
данарозкриттяпаспортнихданихпосадовоюособоюненадана.Посадова
особанемаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочини.

ЗгiднорiшенняНаглядовоїрадивiд21.04.2016р.МарiнiчЮрiйАнатолiйович
обранийГоловоюНаглядовоїрадитоваристваз21квiтня2016року.Пiдстава-
рiшенняНаглядової радивiд 21.04.2016р.Посадоваособа є представником
акцiонера -Товариства зобмеженоювiдповiдальнiстю«Компанiя«М-БРОК»
(вул.Артема,№46,м.Харкiв,iдентифiкацiйнийкод35970413).Посадоваособа
не володiє акцiями емiтента. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Компанiя«М-БРОК»володiєчасткоюустатутномукапiталiемiтентаурозмiрi
9,9вiдсоткiв (87119960штукпростих iменнихакцiй).Протягомостаннiхп'яти
рокiвпосадоваособаобiймалапосади:директорТОВ«Компанiя«М-БРОК»,
директорТОВ«М-ПРОФIТ».Згоданарозкриттяпаспортнихданихпосадовою
особоюненадана.Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостiзакорисливi
тапосадовiзлочини.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

2.Найменуванняпосади.
Голова Правлiння  Малихiн Вiталiй Володимирович

22.04.2016

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КАРТЕЛЬ.",
23649016Дніпропетровська,
Довгинцiвський,50048,м.КривийРiг,
Днiпропетровськешосе,84А0564714523,

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

28.04.2015

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

Prat-kartel.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.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «АРСЕНАЛ»,33946038,
вул.Успенська,44,м.Одеса,Приморський,
Одеськаобласть,65011,(0482)330041

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

22.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://33946038.infosite.com.ua/
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості
1.1.Повненайменуванняемітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
ВОД ТУТКОВСЬКОГО»

1.2.Організаційно-правоваформа
емітента

ПУБЛІЧНЕАКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

1.3.ІдентифікаційнийкодзаЄДРПОУ
емітента

01431386

1.4.Місцезнаходженняемітента 42004,Сумськаобл.,м.Ромни,
вул.Полтавська,170

1.5.Міжміськийкод,телефонтафакс
емітента

(05448)7-85-99,факс(05448)
7-90-86

1.6.Електроннапоштоваадресаемітента geoteh@sm.ukrtel.net
1.7.Адресасторінкивмережі Інтернет,
якадодаткововикористовуєтьсяемітен-
томдлярозкриттяінформації

www.nadra.pat.ua

1.8.Видособливоїінформації Відомостіпрозмінускладу
посадовихосібемітента

2. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства 22 квітня 

2016 року, Протокол № 1 від 22.04.2016 року, ЗВІЛЬНЕНО (припинено 
повноваження (відкликано):

1)зпосадиГоловиРевізійноїкомісіїЮрченкаСергіяВікторовича(зго-
дифізичноїособинарозкриттяпаспортнихданихненадано).Особапере-
буваланапосадіз24.04.2013року.Непогашеноїсудимостізакорисливі
тапосадовізлочининемає.Посадоваособаневолодієчасткоюустатут-
номукапіталіемітента;

2)зпосадичленаРевізійної комісіїКозловуГалинуЮхимівну (згоди
фізичноїособинарозкриттяпаспортнихданихненадано).Особаперебу-
валанапосадіз24.04.2013року.Непогашеноїсудимостізакорисливіта
посадовізлочининемає.Посадоваособаневолодієчасткоюустатутно-
мукапіталіемітента;

3)зпосадичленаРевізійноїкомісіїГоманАллуВікторівну(згодифізичної
особинарозкриттяпаспортнихданихненадано).Особаперебуваланапосаді
з24.04.2013року.Непогашеноїсудимості закорисливі тапосадові злочини
немає.Посадоваособаневолодієчасткоюустатутномукапіталіемітента;

Річними загальними зборами акціонерів Товариства 22 квітня 2016 
року, Протокол № 1 від 22.04.2016 року, прийнято рішення про обрання:

1)головоюРевізійноїкомісіїЮрченкаСергіяВікторовича.Посадоваособа
неволодієчасткоюустатутномукапіталіемітента.Іншіпосади,якіобіймалаця
особапротягомсвоєїдіяльності:заступникдиректоразуправлінняфінансами,
головнийбухгалтер.Призначеноособутерміномна3роки;

2)членомРевізійноїкомісіїКозловуГалинуЮхимівну.Посадоваособа
неволодієчасткоюустатутномукапіталіемітента. Іншіпосади,якіобі-
ймалаця особа протягом своєї діяльності: радник з організації роботи,
менеджерзфінансів.Призначеноособутерміномна3роки;

8) членом Ревізійної комісії Назарова ОленаМиколаївна. Посадова
особаневолодієчасткоюустатутномукапіталіемітента.Іншіпосади,які
обіймалацяособапротягомсвоєїдіяльності: заступникначальникави-
давничого відділу, начальник видавничого відділу, провідний економіст.
Призначеноособутерміномна3роки.

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

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
ззаконодавством.

Голова правління  Рибак Володимир Іванович

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.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«ПЕРСПЕКТИВА-К»,21563977,
Трублаїні,2,Київ,область,03134,
Україна,0445373007

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступній
інформаційнійбазіданих
Комісії

23.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

www.afperspektiva.com

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
«ІНТЕРВИБУХПРОМ» за 2015 рік

1.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

Приватнеакцiонернетовариство
"Пiдприємствозiноземними
iнвестицiями"IНТЕРВИБУХПРОМ";
кодзаЄДРПОУ31385850;
39802,Полтавськаобл.,
м.Комсомольськ,вул.Будівельни-
ків,буд.16;
/05348/7-48-94,/056/404-95-85

2.Датарозкриттяповноготексту
річноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіКомісії

25.04.2016

АдресасторінкивмережіІнтернет,
наякійрозміщенорегулярнурічну
інформацію

www.ivp.pat.ua

Річна інформація емітента цінних паперів
1.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміськийкодтателефонемітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТО ВАРИСТВО «КОВЕЛЬ-
СЬКА ПМК-62»,01036721Во-
линська,Ковельський,45000,
м.Ковель,Грушевського,106
(03352)30906,

2.Датарозкриттяповноготексту
річноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії

15.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

-

4.Найменування,кодзаЄДРПОУау-
диторськоїфірми (П. І. Б. аудитора -
фізичної особи - підприємця), якою
проведенийаудитфінансовоїзвітності

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ«АУДИТОР-
СЬКАКОМПАНIЯЕЛIТ-АУДИТ»,
37613975

5.Інформаціяпрозагальнізбори(роз-
ділзаповнюєтьсяувипадку,якщоемі-
тент-акціонернетовариство)

Узвітномуроцінескликались

6.Інформаціяпродивіденди.Рішеннящодовиплатидивідендівне
приймалось

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 456 520
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 398 431
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 8 34
Сумарнадебіторськазаборгованість 6 22
Грошовікоштитаїхеквіваленти 0 1
Власнийкапітал -741 -467
Статутнийкапітал 216 216
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -1171 -897
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 0 0
Поточнізобов'язанняізабезпечення 1197 987
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

-0.00031 -0.00033

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

-0.00031 -0.00033

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 863384 863384

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Додаток1
доПоложення(стандарту)бухгалтерськогообліку

25«Фінансовийзвітсуб'єктамалогопідприємництва»
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва 
КОДИ

Дата(рік,місяць,число) 2016 01 01
Підприємство ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕ-

НОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНО-
БУДІВЕЛЬНАГРУПА"

заЄДРПОУ 32486636

Територія Голосіївськийрайонм.Києва заКОАТУУ 8036100000
Організаційно-
правоваформа
господарювання

товариствозобмеженою
відповідальністю

заКОПФГ 240

Видекономічної
діяльності

організація
будівництвабудівель

заКВЕД 41.10

Середнякількість
працівників,осіб

2

Одиницявиміру:тис.грн.зоднимдесятковимзнаком
Адреса,
телефон

проспект40-річчяЖовтня,будинок100/2,Голосіївського
р-н,м.Київ,03127

1. Баланс Форма N 1-м КодзаДКУД 1801006

на 31 ГРУДНЯ 2015р.

Актив Код
рядка

Напочаток
звітногороку

Накінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершенікапітальніінвестиції 1005 160831,9 736,3
Основнізасоби: 1010 161,1 157,9
первіснавартість 1011 492,9 493,5
знос 1012 (331,8) (335,6)
Довгостроковібіологічніактиви 1020
Довгостроковіфінансовіінвестиції 1030
Іншінеоборотніактиви 1090
Усього за розділом I 1095 160 993,0 894,2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 144,9 163342,3
утомучисліготовапродукція 1103
Поточнібіологічніактиви 1110
Дебіторськазаборгованістьза
товари,роботи,послуги

1125 7571,8 7519,8

Дебіторськазаборгованістьза
розрахункамизбюджетом

1135 28293,8 24136,9

утомучислізподаткунаприбуток 1136
Іншапоточнадебіторська
заборгованість

1155 52632,1 53481,1

Поточніфінансовіінвестиції 1160 198315,4 198315,4
Грошітаїхеквіваленти 1165 7,4
Витратимайбутніхперіодів 1170
Іншіоборотніактиви 1190 1149,5 1141,9
Усього за розділом II 1195 288 107,5 447 944,8
III. Необоротні активи, утримува-
ні для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс 1300 449 100,5 448 839,0

Пасив
Код
ряд-
ка

Напочаток
звітного
року

Накінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований(пайовий)капітал 1400 500,0 500,0
Додатковийкапітал 1410
Резервнийкапітал 1415
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 1420 (497538,0) (815896,5)
Неоплаченийкапітал 1425 () ()
Усього за розділом I 1495 (497 038,0) (815 396,5)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фі-
нансування та забезпечення

1595 962 713,2

III. Поточні зобов'язання
Короткостроковікредитибанків 1600 563121,7
Поточнакредиторськазаборгованістьза:
довгостроковимизобов'язаннями 1610
товари,роботи,послуги 1615 1031,4 966,8
розрахункамизбюджетом 1620 194,8 24,9
утомучислізподаткунаприбуток 1621
розрахункамизістрахування 1625
розрахункамизоплатипраці 1630 7,0
Доходимайбутніхперіодів 1665
Іншіпоточнізобов'язання 1690 381783,6 300530,6
Усього за розділом III 1695 946 138,5 301 522,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700

Баланс 1900 449 100,5 448 839,0

2. Звіт про фінансові результати
за рік 2015р. 

ФормаN2-м
КодзаДКУД 1801007

Стаття Код
рядка

Зазвітний
період

Зааналогічний
періодпопере-
дньогороку

1 2 3 4
Чистийдохідвідреалізації
продукції(товарів,робіт,послуг)

2000

Іншіопераційнідоходи 2120 0,8 11,2
Іншідоходи 2240 258843,3 8800,5
Разом доходи(2000+2120+2240) 2280 258844,1 8811,7
Собівартістьреалізованоїпродукції
(товарів,робіт,послуг)

2050 () ()

Іншіопераційнівитрати 2180 (930,2) (516,8)
Іншівитрати 2270 (576272,4) (336078,6)
Разом витрати(2050+2180+2270) 2285 (577202,6) (336595,4)
Фінансовийрезультатдооподатку-
вання(2280-2285)

2290 (318358,5) (327783,7)

Податокнаприбуток 2300 () ()
Чистий прибуток (збиток) 
(2290-2300)

2350 ( 318 358,5 ) ( 327 783,7 )

Керівник ЯрошГ.А
(підпис) (ініціали,прізвище)

Головнийбухгалтер ЯрошГ.А
(підпис) (ініціали,прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА”

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.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТЕХІНВЕНТ»,
23793730,вул.Іванова,б.2а,м.Запоріж-
жя,Шевченківськийр-н,Запорiзька
область,69068,Україна,(061)720-45-55

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

24.04.2015

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

tehinvent.com.ua/god

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «УКРЦЕМЕНТ»
ЗА 2015 РІК

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ПриватнеакціонернетовариствоПромисло-
вакомпанія»Укрцемент»,код21235486,
64205,Харківськаобласть,м.Балаклія,
вул.Геологічна,12,(05749)2-30-36

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інфор-
маційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкив
мережіІнтернет,наякій
розміщенорегулярнурічну
інформацію

smida.gov.ua

Голова Ради директорів  Рядинський М.П.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжміський
кодтателефонемітента

ПУБЛIЧНЕАКЦIОНЕРНЕТОВАРИ-
СТВО«ЗАВОД
ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ»,
00383708,Привiзна,1,Одеса,
Малиновський,Одеськаобласть,
65098,Україна,8(048)715-16-16

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформацій-
нійбазіданихКомісії
3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://chpm.ukrbiz.info/

4.Найменування,кодза
ЄДРПОУаудиторськоїфірми
(П.І.Б.аудитора—фізичної
особи—підприємця),якою
проведенийаудитфінансової
звітності

АУДИТОРСЬКАФІРМА«АУДІКОН»У
ВИГЛЯДІТОВАРИСТВАЗОБМЕЖЕ-
НОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,21037674

5. Інформація про за-
гальнізбори(розділза-
повнюється у випадку,
якщо емітент— акціо-
нерне товариство).* 
Зазначаєтьсяінформа-
ціяпропроведенняабо
непроведення загаль-
них чергових та поза-
чергових зборів та у
разі їх непроведення
вказуються причини,
такожзазначаєтьсяпе-
релік питань, що роз-
глядалися на загаль-
них зборах, особи, що
подавалипропозиціїдо
перелікупитаньпоряд-
куденного, уразі про-
ведення позачергових
зборів зазначається
особа, що ініціювала
проведення загальних
зборів,результатироз-
гляду питань порядку
денного. У разі якщо
загальні збори не від-
булися, вказуються
причини

Видзагальнихзборів—чергові.Датапроведен-
ня:23.04.2015року.Кворумзборів:93,3174%до
загальноїкількості голосів.Перелiкпитань,що
розглядалисяназагальнихзборах:
1.Обрання головитасекретарязагальнихзбо-
рів.
Вирішили:
Обрати: головою загальних зборів Тимофієнко
В.В., секретарем загальних зборів Грабовського
М.Д.
Рішенняприйняте.
2.Вибраннячленівлічильної комісії загальних
зборівтазакінченняїїповноважень.
Вирішили:
Вибратилічильнукомісіюускладі3членів:
-ЛичикакиЛ.І.—головакомісії;
-АртамоноваО.А.—секретаркомісії;
-КопосоваА.В.—членкомісії.
3.Затвердженняпорядкуголосуваннятарегла-
ментупроведеннязагальнихзборів.
Вирішили:
-затвердитипорядокголосування;
-регламентроботизагальнихзборів;
4.ЗвітНаглядовоїрадиза2014р.
Вирішили:ЗвітНаглядовоїрадиза2014р.-при-
йнятидоуваги;
5.Звітгенеральногодиректораза2014р.
Вирішили: Звіт генерального директора за
2014р.прийнятидоуваги.
6.Звіт дочірнього підприємства «Надія» за
2014р.
Вирішили: Звіт дочірнього підприємства «На-
дія»за2014р.прийнятидоуваги.
7.Звітревізійноїкомісіїза2014р.
Вирішили:Звітревізійноїкомісіїза2014р.прий-
нятидоуваги.
8. Затвердження річного звіту Товариства за
2014р.
Вирішили:
-Річнийбаланс,звітпрофінансовихрезульта-
тахтафінансово-майновомустануакціонерно-
готовариства,ДП«Надія»за2014р.Тависно-
вокревізійноїкомісіїза2014р.Затвердити.
-Наглядовійраді:продовжитидіяльністьзлікві-
дації збиткової діяльності товариства шляхом
зменшення витрат, зменшення кредиторської
заборгованості,реалізаціїневикористаногооб-
ладнання,сировинитаматеріалів
-здійснитиконтрользаходомвиконанняробітз
капітального ремонту орендованого у товари-
ствамайна.

-взвязкузскороченнямвиробничоїдіяльності
виявити оптимальну штатну чисельність осіб,
працюючихнапідприємстві,йогофондзаробіт-
ноїплати.
9. Визначення основних напрямків діяльності
товариствана2015р.
Вирішили:основнінапрямкидіяльностітовари-
ствана2015р.Прийняти.
10.Пророзподілприбутку,збитківТовариства.
Вирішили:
За результатами фінансово-господарської ді-
яльностітоваристваза2014р.Товариствоотри-
малобалансовийприбуток232т.грн.Згідноч.1
ст.25таст.30ЗУ«Проакціонернітовариства»,
подп.11)п/п10.2.5.2п.п.10.2.5розд.10Статуту
тап.1.1.Положенняпропорядокнарахування
та виплати дивідендів, враховуючи малу суму
отриманого балансового прибутку, Наглядова
радарекомендує всюсумуотриманогобалан-
совогоприбутку,отриманогов2014р.,направи-
тинапокриттязбитків.
Загальнізборивідбулися.

6.Інформаціяпродивіденди.Інформаціяпродивідендизаповнюється
уразіприйняттярішенняпровиплатудивідендів.Уразіякщоза
результатамизвітноготапопередньогороківрішеннящодовиплати
дивідендівнеприймалось,процезазначається

Зарезультатами
звітногоперіоду

Зарезультатами
періоду,щопередував

звітному
за

простими
акціями

заприві-
лейовани-

ми
акціями

за
простими
акціями

запривіле-
йованими
акціями

Суманарахованих
дивідендів,грн
Нарахованідивідендина
однуакцію,грн
Сумавиплачених
дивідендів,грн
Датаскладенняпереліку
осіб,якімаютьправона
отриманнядивідендів
Датавиплатидивідендів
Опис Дивідендиненараховувалисьтане

виплачувались

ІІ.Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіемітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усьогоактивів 13786 11060
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 12977 9908
Довгостроковіфінансовіінвестиції 12 12
Запаси 315 635
Сумарнадебіторськазаборгованість 36 76
Грошовікоштитаїхеквіваленти 338 39
Власнийкапітал 9890 5171
Статутнийкапітал 1475 1475
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -3867 -2808
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 40 40
Поточнізобов’язанняізабезпечення 3856 5849
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

-717,97 157,29

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

-717,97 157,29

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 1475 1475
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

загальнаноміналь-
навартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

0 0

Генеральний директор  Ю.Ю.Шендеровський

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ»



№80, 26 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента:Публічнеакціонернетовариство«Ки-
ївськеметалофурнітурнепідприємство«Текстемп»

2.КодзаЄДРПОУ:05421663
3.Місцезнаходження:02660,м.Київ,вул.Колекторна,30
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:(044)564-63-97,564-63-96
5.Електроннапоштоваадреса:office@tekstemp.com.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет:www.tekstemp.pat.ua
7.Видособливоїінформації:відомостіпрозмінускладупосадовихосіб

емітента.
II. Текст повідомлення

1.Зарішеннямчерговихзагальнихзборівакціонерів(Протокол№16від
17.04.2014року)терміниперебування:а)ВащенкаОлександраМиколайо-
вича (паспорт СН,№086879, виданий 04.04.1996 р. Харківським РУ ГУ
МВСУкраїнивм.Києві)напосадіГоловиНаглядовоїРади;б)Товаристваз
обмеженоювідповідальністю«Київськийфурнітурнийзавод»,кодЄДРПОУ
31117880,напосадіЗаступникаГоловиНаглядовоїРадитав)Єрмолаєвої
Надії Іванівни (паспорт МЕ№001156, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС
Українивм.Києві20.03.2002р.)напосадічленаНаглядовоїРадитовари-
ствабулоподовженодо30.04.2017року.Зарішеннямчерговихзагальних
зборівакціонерів(Протокол№18від22.04.2016року)повноваженняГоло-
виНаглядовоїради,ЗаступникаГоловиНаглядовоїРадитачленаНагля-
довоїРадитовариствабулоприпинено.Змінинаглядовоїрадивідбувають-
сяузв’язкузтим,щоз01.05.2016р.набираєчинностіЗУ«Провнесення
зміндодеякихзаконодавчихактівУкраїнищодозахиступравінвесторів»,
згідноякогодоскладунаглядовоїрадиможутьвходитилишефізичніосо-
би. Посаду Голови Наглядової Ради Ващенко Олександр Миколайович
займавз15.04.2011року.Стажкерівноїроботи24роки.Володіннячасткою
в статутному капіталі товариства: 8,157884%. Товариство з обмеженою
відповідальністю«Київськийфурнітурнийзавод»,кодЄДРПОУ31117880,
було обрано на посаду Заступника Голови Наглядової Ради 15.04.2011
року. Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 75,771415%.
ЄрмолаєваНадіяІванівнабулаобрананапосадучленаНаглядовоїРади
15.04.2011року.Стажкерівноїроботи11років.Володіннячасткоювстатут-
номукапіталітовариства:0,027848%.ЖоднапосадоваособаНаглядової
ради,чиїповноваженняприпинені,непогашеноїсудимостізакорисливіта

посадовізлочининемає.
2.Зарішеннямчерговихзагальнихзборівакціонерів(Протокол№18від

22.04.2016року)обранонастрокдо30квітня2018рокудоскладуНаглядо-
воїрадинапосади:а)ГоловиНаглядовоїрадиВащенкаОлександраМико-
лайовича(паспортСН,№086879,виданий04.04.1996р.ХарківськимРУГУ
МВСУкраїнивм.Києві).ДанупосадуВащенкоОлександрМиколайовичза-
ймавз15.04.2011року.Стажкерівноїроботи24роки.Володіннячасткоюв
статутномукапіталітовариства:8,157884%;б)ЗаступникаГоловиНаглядо-
вої Ради Відерського Анатолія Івановича(паспортСО,№868552, виданий
13.03.2002р.ГолосіївськимРУГУМВСУкраїнивм.Києві).Попередняпоса-
да-заступникдиректораТОВ»Київськийфурнітурнийзавод».Стажкерівної
роботи 8 років. Володіння часткою в статутному капіталі товариства:
0,018565%тав)Членанаглядовоїради ЄрмолаєвуНадіюІванівну(паспорт
МЕ №001156, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві
20.03.2002р.)ДанупосадуЄрмолаєваНадіяІванівназаймалаз15.04.2011
року.Стажкерівноїроботи11років.Володіннячасткоювстатутномукапіталі
товариства: 0,027848%.Жодна обрана на посадуНаглядової ради особа
непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.

3.НаказомголовиправлінняПАТКМП«Текстемп»№40Квід22квітня
2016р.повноваженняголовногобухгалтераПАТКМП«Текстемп»Глазко-
воїГалиниВасилівни(паспортСН№482265,виданийХарківськимРУГУ
МВСУкраїнивм.Києві11.06.1997р.)припиняютьсяз11травня2016року.
ГлазковаГалинаВасилівнаперебуваланаданій посаді з 1997року.За-
гальнийстажроботи50років.Часткоювстатутномукапіталітоваристване
володіє.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.

4.Відповіднодонаказу№40Квід22квітня2016рокунапосадуголов-
ного бухгалтераПАТКМП«Текстемп» призначаєтьсяРадіоноваНаталія
Вікторівна(паспортЕК№271759,виданийСлов»яносербськимРВУМВС
УкраїнивЛуганськійобл.30.10.1996р.)з12травня2016рокубезстроково.
Загальнийстажроботи-18років,накерівнійпосаді-5років.Попередня
посада - головнийбухгалтерТОВ«ТПК«Олімп».Часткоювстатутному
капіталітоваристваневолодіє.Непогашеноїсудимостізакорисливітапо-
садовізлочининемає.

III. Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноіз
законодавством:Голова правління В.П. Корчак

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ МЕТАЛОФУРНІТУРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕКСТЕМП»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО»

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

емітента
I. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «Будiвельнi матерiали та 
будiвництво»

2.КодзаЄДРПОУ 01235047
3.Місцезнаходження 51900,м.Днiпродзержинськ,

Дорожна,64
4.Міжміськийкод,телефонтафакс 05695908240569590834
5.Електроннапоштоваадреса vatbmb@gmail.com
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,
якадодаткововикористовується
емітентомдлярозкриттяінформації

http://01235047.smida.gov.ua/

7.Видособливоїінформації Змінаскладупосадовихосіб
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Будiвельнi матерiали та будiвництво»

22.04.2016р., протокол№2, прийнято рiшення про припинення повнова-
женьголовиправлiнняСкирдиВiталiяМаксимовича.Пiдставоюприпинен-
няповноваженьтавнесеннязмiндоперсональногоскладупосадовихосiб
єзакiнченнястрокуповноважень.Особанедалазгодинарозкриттясвоїх
паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента  —
51,672%.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.
Строк,протягомякогоособаперебуваланапосадi:з23.04.2013р.,3роки.
Причинизмiн—переобранняскладупосадовихосiб.

Наглядовою радою ПАТ «Будiвельнi матерiали та будiвництво»
22.04.2016р., протокол№2, прийнято рiшення про припинення повнова-
женьчленаправлiнняКоломоєцьНiниIллiвни.Пiдставоюприпиненняпо-
вноважень та внесення змiн до персонального складу посадових осiб є
закiнченнястрокуповноважень.Особанедалазгодинарозкриттясвоїх
паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента —
0,28%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк,протягомякогоособаперебуваланапосадi:з23.04.2013р.,3роки.
Причинизмiн—переобранняскладупосадовихосiб.

Наглядовою радою ПАТ «Будiвельнi матерiали та будiвництво»
22.04.2016р., протокол№2, прийнято рiшення про припинення повнова-
женьчленаправлiнняГемоновоїОлениЛеонiдiвни.Пiдставоюприпинення
повноваженьтавнесеннязмiндоперсональногоскладупосадовихосiбє
закiнченнястрокуповноважень.Особанедалазгодинарозкриттясвоїх
паспортнихданих.Часткоюустатутномукапiталiемiтентаневолодiє.Не-
погашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Строк,про-
тягомякогоособаперебуваланапосадi:з23.04.2013р.,3роки.Причини
змiн—переобранняскладупосадовихосiб.

Наглядовою радою ПАТ «Будiвельнi матерiали та будiвництво»
22.04.2016р., протокол №2, обраний головою правлiння Скирда Вiталiй
Максимович.Особанедалазгодинарозкриттясвоїхпаспортнихданих.
Володiєчасткоюустатутномукапiталiемiтента—51,672%.Непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Строк,наякийпризна-
ченоособу—3роки.Iншiпосади,якiобiймалацяособапротягомостаннiх
п’ятирокiв—головаправлiнняПАТ«Будiвельнiматерiалитабудiвництво».
Причинизмiн—переобранняскладупосадовихосiб.

Наглядовою радою ПАТ «Будiвельнi матерiали та будiвництво»
22.04.2016р., протокол №2 обрана членом правлiння Коломоєць Нiна
Iллiвна. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Володiє часткоюу статутному капiталi емiтента—0,28%.Непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Строк,наякийпризна-
ченоособу—3роки.Iншiпосади,якiобiймалацяособапротягомостаннiх
п’яти рокiв — член правлiння, заступник директора ПАТ «Будiвельнi
матерiалитабудiвництво».Причинизмiн—переобранняскладупосадо-
вихосiб.

Наглядовою радою ПАТ «Будiвельнi матерiали та будiвництво»
22.04.2016р., протокол №2, обрана членом правлiння Гемонова Олена
Леонiдiвна. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Часткоюустатутномукапiталiемiтентаневолодiє.Непогашеноїсудимостi
закорисливiтапосадовiзлочининемає.Строк,наякийпризначеноосо-
бу—3роки. Iншiпосади,якiобiймалацяособапротягомостаннiхп’яти
рокiв—членправлiння,головнийюрисконсультПАТ«Будiвельнiматерiали
табудiвництво».Причинизмiн—переобранняскладупосадовихосiб.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

Голова правління  Скирда Віталій Максимович.
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Річна інформація емітента цінних паперів
(дляопублікуванняуофіційномудрукованомувиданні)

I. Основні відомості про емітента
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
ВИРОБIВ", 00191052, 84205 Донецька 
область д/н м.Дружкiвка вул.Ленiна, 
буд.3, (06267) 4-34-50

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

22.04.2016 

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

www.dmf.com.ua

4.Найменування,кодза
ЄДРПОУаудиторськоїфірми
(П.І.Б.аудитора-фізичної
особи-підприємця),якою
проведенийаудитфінансової
звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА "ЛОТ", 23602457

5.Інформаціяпрозагальні
збори(розділзаповнюєтьсяу
випадку,якщоемітент-акці-
онернетовариство)

Черговi Загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 27.03.2015 року.
Скликання загальних зборiв iнiцiювала 
Наглядова рада Товариства. Пропозицiї 
до перелiку порядку денного загальних 
зборiв акцiонерiв подавала Наглядова 
рада. 
Пропозицiї та змiни до перелiку порядку 
денного особами не вносились. 
Порядок денний загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 27.03.2015р.: 
1.Про обрання лiчильної комiсiї 
Загальних зборiв, затвердження її 
кiлькiсного та персонального складу. 
2.Звiт Генерального директора про 
пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 
3.Звiт Наглядової Ради Товариства про 
роботу в 2014 роцi.
4.Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 
2014 рiк. 
5.Затвердження рiчного звiту Товари-
ства за 2014 рiк. 
6.Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Генерального директора, 
звiту Наглядової Ради, звiту i висновку 
Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту 
Товариства за 2014 рiк. 
7.Визначення порядку покриття збиткiв 
Товариства за пiдсумками роботи в 
2014 роцi.
8.Затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi акцiонерного Товариства на 
2015 рiк.
9. Прийняття рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, та 
правочинiв iз заiнтересованiстю, що 
будуть вчинятися протягом року. Про 
надання повноважень, щодо затвер-
дження iстотних умов правочинiв, та 
пiдписання документiв, пов'язаних з 
вчиненням правочинiв.
10. Про затвердження Статуту та 
внутрiшнiх положень Товариства "Про 
Загальнi збори акцiонерiв 
ПАТ  "ДРЗМВ"", "Про Наглядову Раду 
ПАТ  "ДРЗМВ", "Про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ "ДРЗМВ"", "Про Генерального 
директора ПАТ "ДРЗМВ", що викладенi 
в новiй редакцiї.
11. Про надання повноважень Генераль-
ному директору, щодо здiйснення всiх 
необхiдних дiй для проведення 
процедури державної реєстрацiї 
Статуту Товариства, викладеного в

новiй редакцiї. Про надання Генераль-
ному директору права уповноважувати 
третiх осiб з питань проведення 
процедури державної реєстрацiї 
Статуту Товариства, викладеного в 
новiй редакцiї.
12. Про затвердження положення "Про 
вчинення значних правочинiв та 
правочинiв щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть".
Щодо кожного питання порядку денного 
на загальних зборах акцiонери 
вирiшили: 
По першому питанню: Обрати лiчильну 
комiсiю зборiв у кiлькостi - 3 осiб.
По другому, третьому, четвертому, 
п'ятому, шостому питаннях:
1.Затвердити звiт Генерального 
директора Публiчного акцiонерного 
товариства "Дружкiвський завод 
металевих виробiв" щодо пiдсумкiв 
фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк. 
2. Затвердити звiт Наглядової Ради 
ПАТ  "ДРЗМВ" про роботу в 2014 роцi.
3. Затвердити звiт i висновок Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ "ДРЗМВ" щодо пiдсумкiв 
фiнансово - господарської дiяльностi за 
2014 рiк.
4. Затвердити рiчний звiт ПАТ "ДРЗМВ" 
за 2014 рiк.
По сьомому питанню:1. Затвердити 
суму збиткiв за пiдсумками роботи 
Публiчного акцiонерного товариства 
"Дружкiвський завод металевих 
виробiв" у 2014 роцi у розмiрi 16 538т.
грн. 
2. Збитки за пiдсумками роботи 
Товариства в 2014 роцi покрити за 
рахунок нерозподiленого прибутку 
попереднiх рокiв.
По восьмому питанню: Затвердити 
основнi напрямки дiяльностi Товари-
ства на 2015 рiк, викладенi у виглядi 
"Комплексної програми соцiально-
економiчного розвитку Публiчного 
акцiонерного товариства "Дружкiвський 
завод металевих виробiв" на 2015 рiк".
По дев'ятому питанню: 1. Прийняти 
рiшення про попереднє схвалення 
значних правочинiв, що будуть укладенi 
з 28.03.2015р. по 27.03.2016р., включаю-
чи правочини пов'язанi з порукою, 
кредитом, гарантiєю, заставою, 
придбанням, вiдчуженням або орендою 
матерiальних цiнностей, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є 
предметом значного правочину, 
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
ПАТ "ДРЗМВ" за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а 
саме бiльше нiж 105 405 000грн кожна.
2. Прийняти рiшення про попереднє 
схвалення правочинiв iз 
заiнтересованiстю, що будуть укладенi 
з 28.03.2015р. по 27.03.2016р., включаю-
чи правочини пов'язанi з порукою, 
кредитом, гарантiєю, заставою, 
придбанням, вiдчуженням або орендою 
матерiальних цiнностей. Визначити, що 
гранична вартiсть правочинiв у 
вчиненнi яких є заiнтересованiсть, щодо 
яких прийняте рiшення про попереднє 
схвалення не повинна перевищувати 
150 000 000 (сто п'ятдесят мiльйонiв 
гривень) за кожним правочином.
3. Визначити, що гранична сукупна 
вартiсть правочинiв, щодо яких

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ”
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прийняте рiшення про попереднє 
схвалення, не повинна перевищувати 
десятикратну вартiсть активiв ПАТ 
"ДРЗМВ" за даними фiнансової 
звiтностi за 2014 рiк.
4 Надати повноваження Наглядовiй Радi 
щодо затвердження iстотних умов 
правочинiв, щодо яких загальнi збори 
прийняли рiшення про їх попереднє 
схвалення.
5. Надати Генеральному директору ПАТ 
"ДРЗМВ" повноваження щодо 
пiдписання всiх документiв, пов'язаних 
iз укладенням значних правочинiв, та 
правочинiв iз заiнтересованiстю, згiдно 
з рiшенням Наглядової Ради.
По десятому, одинадцятому питанням: 
1. Затвердити Статут Публiчного 
акцiонерного товариства "Дружкiвський 
завод металевих виробiв", що викладе-
ний у новiй редакцiї. 
2. Затвердити Положення "Про загальнi 
збори акцiонерiв ПАТ "ДРЗМВ"", "Про 
Наглядову Раду ПАТ "ДРЗМВ"", "Про 
Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ДРЗМВ"", "Про 
Генерального директора ПАТ "ДРЗМВ", 
що викладенi в новiй редакцiї. 
3. Надати Генеральному директору 
повноваження щодо здiйснення всiх 
необхiдних дiй для проведення 
процедури державної реєстрацiї Статуту 
Публiчного акцiонерного товариства 
"Дружкiвський завод металевих 
виробiв", що викладений в новiй 
редакцiї у т.ч. iз правом пiдпису Статуту. 
4. Надати повноваження Генеральному 
директору уповноважувати третiх осiб з 
питання проведення процедури 
державної

реєстрацiї Статуту Товариства, що 
викладений в новiй редакцiї. 
По дванадцятому: Затвердити положен-
ня "Про укладення значних правочинiв, 
та правочинiв щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть ПАТ "ДРЗМВ".

6.Інформаціяпродивіденди.Зарезультатамизвітноготапопереднього
роківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось

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

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усьогоактивів  434949  421620
Основнізасоби(зазалишковоювартістю)  205087  220665
Довгостроковіфінансовіінвестиції  --  -- 
Запаси  137991  130964
Сумарнадебіторськазаборгованість  41903  42514
Грошовікоштитаїхеквіваленти  43577  21385
Власнийкапітал  342684  308586
Статутнийкапітал  3323  3323
Нерозподіленийприбуток(непокритий
збиток)

 338531  304433

Довгостроковізобов'язанняізабезпечення  50377  61711
Поточнізобов'язанняізабеспечення  41888  51323
Чистийприбуток(збиток)наоднупросту
акцію

 0.52373090  -0.24886400

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн.)

 0.52373090  -0.24886400

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.)  66453976  66453976
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальна
вартість
увідсоткахвід
статутногокапіталу

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

Генеральний директор ____________ Степанов Якiв Юрiйович

КодзаЄДРПОУ00306331,17000,Чернігівськаобл.,Козелецький
р-н,Козелець,Комсомольська,121-А;Телефон:(04646)42121.

Річнаінформаціярозкритаузагальнодоступнійінформаційнійбазі
данихНКЦПФРквітня2016року.

Річна інформація розміщена на сторінціhttp://smida.gov.ua/db/
participant/00306331вмережіІнтернет

Аудиторськафірма,якоюпроведенийаудитфінансовоїзвітності:
ТОВАудиторськафірма«Порада»,кодзаЄДРПОУ22820910

Загальні чергові збори товариства проведено 15.04.2015
року,кворум72.64%

Порядок денний:
1.ОбраннячленiвлiчильноїкомiсiїзагальнихзборiвакцiонерiвТо-

вариства.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, обрання

Лiчильної комiсiї. 3.Затвердження порядку ведення (регламенту) за-
гальних зборiв Товариства; затвердження порядку голоосування на
зборах.

4.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської
дiяльностiТовариствау2014роцi.5.ЗвiтНаглядовоїрадипророботу
Товариства у 2014 роцi. 6.Звiт ревiзiйної комiсiї про перевiрку
фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за ре-
зультатами 2014 фiнансового року. Висновок ревiзiйної комiсiї за
пiдсумкамиперевiркифiнансово-господарськоїдiяльностiТовариства
зарезультатами2014фiнансовогороку.

7.Прийняттярiшеннязанаслiдкамирозглядузвiтунаглядовоїради,
звiтуправлiння,звiтуревiзiйноїкомiсiї.8.Затвердженнярiчногозвiту
Товаристваза2014рiк.9.Пророзподiлприбутку(збиткiв)Товариства
запiдсумкамироботиу2014роцi.10.Просписанняосновнихзасобiв
(споруд)таїхреалiзацiю.11.Визначенняосновнихнапрямкiвдiяльностi
Товариствана2015рiк.12.Проприпиненняповноважень:директора
Товариства,членiвнаглядовоїрадиТовариства,ревiзораТовариства.
13.ПрообраннядиректораТовариства. 14.Затвердження кiлькiсного
складунаглядовоїрадиТовариства.

15.ПрообраннячленiвнаглядовоїрадиТовариства.Затвердження
умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладаються з
ними,встановленнярозмiруїхвинагороди,обранняособи,якауповно-
важується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та
членамиНаглядовоїрадиТовариства.

16.ПрообранняРевiзораТовариства.
Доповненнядопорядкуденногозборiвненадавались.
Питанняпорядкуденногорозглянутi,прийнятiвiдповiднiрiшення.

(ЗатвердженозвiтДиректора,Наглядовоїради,Ревiзора,рiчнийзвiт
табалансТовариства.Збиткизазвiтнийрiктапопереднiперiодибу-
дутьпокритізарахунокприбуткумайбутнiхперiодiв).

Дивiдендитовариствомненараховувалисьтанесплачувались.
Основні показники фінансово господарської діяльності емітен-

та. (тис. грн.)
звітний попере-

дній
Усьогоактивів 818 963
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 792 947
Довгостроковіфінансовіінвестиції  0 0
Запаси  3 4
Сумарнадебіторськазаборгованість  22 7
Грошовікоштитаїхеквіваленти  1 1
Власнийкапітал  10 434
Статутнийкапітал 990 990
Нерозподіленийприбуток(непокритий
збиток)

-2347 -1923

Довгостроковізобов'язання 432 403
Поточнізобов'язання  376 126
Чистийприбуток(збиток) -424 -232
Скоригованийчистийприбутокна1просту
акцію(грн.)

-0,107 -0,059

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 3958920 3958920
Цінніпапериневикупались.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента: 

ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» 
за 2015 рік.
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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.Повненайменуванняемі-
тента,кодзаЄДРПОУ,міс-
цезнаходження, міжміський
кодтателефонемітента

ПРИВАТНЕАКЦIОНЕРНЕТОВАРИСТВО
«ГРАНIТ»,14243982,17500,Чернігівська
область,мiстоПрилуки,вулиця
Iндустрiальна,будинок6,тел.(04637)50551

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступній
інформаційнійбазіданих
Комісії

25.04.2016

3.Адресасторінкив
мережіІнтернет,наякій
розміщенорегулярнурічну
інформацію

http://14243982.wix.com/granit

Директор  Харченко Володимир Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАНIТ»

 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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський
кодтателефонемітента

ПРИВАТНЕАКЦIОНЕРНЕТОВАРИСТВО«ПРИ-
ЛУЦЬКИЙМ'ЯСОКОМБIНАТ»,32275840,17500,
Чернігівська область, мiсто Прилуки, вулиця
ДружбиНародiв,будинок34,тел.(04637)53257

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступній
інформаційнійбазіданих
Комісії

25.04.2016

3.Адресасторінкив
мережіІнтернет,наякій
розміщенорегулярнурічну
інформацію

http//32275840.wix.com/prilmeat

Голова правління  Рожко Артем Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І.Основнівідомостіпроемітента
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжміський
кодтателефонемітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО ДРУЖКIВСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД,
00165669,вул.Леніна,буд.7,м.Друж-
ківка, Донецька область, 84205,
(8-06267)4-30-28

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформацій-
нійбазіданихКомісії

22.04.2016р.розміщенона
stockmarket.gov.ua

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

www.drmz.com.ua

4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П.І.Б.аудитора–фізичноїосо-
би-підприємця),якоюпроведе-
нийаудитфінансовоїзвітності

АудиторськафірмаТОВ«КРАТ-
АУДИТ»,23412650

5. Інформація про загальні збори: в звітному періоді загальні збори
акціонерівнепроводилисяузв`язкузпроведеннямАТО.

6.Інформаціяпродивіденди.Зарезультатамизвітноготапопередньо-
гороківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменуванняпоказника
Період

звітний попере-
дній

Усьогоактивів 2524215 2548505
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 9575 24888
Довгостроковіфінансовіінвестиції 66 66
Запаси 165 1955
Сумарнадебіторськазаборгованість 2467563 2482306
Грошовікоштитаїхеквіваленти 217 748
Власнийкапітал 283357 405015
Статутнийкапітал 51884 51884
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 234897 356555
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 150492 152561
Поточнізобов'язанняізабезпечення 2090366 1990929
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію(грн) -0,59 -1,5
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

-0,59 -1,5

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 207535684 207535684
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

загальнаноміналь-
навартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцін-
нихпаперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації 

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
І. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента–ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ», кодзаЄДРПОУ–00193097,міс-
цезнаходження-69081,м.Запоріжжя,вул.Панфьорова,240,міжміський
код, телефон та факс емітента: (0612) 68-31-34; електронна поштова
адреса–vtormet@vtormet.zp.ua;адресасторінкивмережіІнтернет,яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації –
vtormet.zp.ua

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ.Текстповідомлення:22квітня2016рокучерговимизагальнимизбо-

рамиакціонерівПАТ«ЗАПОРІЗЬКИЙВТОРМЕТ»(Протокол№32)членом
НаглядовоїрадиобраноМохаммадаХаніОмранШервінАлі.Неволодіє
часткоювстатутномукапіталі.Даніщодозайманихпосадпротягомостан-
ніхп'ятироківвідсутні.Особаненадалазгодунарозкриття інформації
про паспортні дані. Непогашеної судимості та заборони обіймати певні
посадита/абозайматисьпевноюдіяльністюнемає.Особуобранотермі-
номна 3 роки.Обрання виконанена підставі відповідних заяв та згод.
Данерішеннязагальнихзборівнабираєчинності1травня2016р.узв`язку
знабуттямчинностізміндоЗУ«Проакціонернітовариства».

ІІІ.Підпис: 1.Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірність ін-
формації,щоміститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Голова
правлінняЧепеленкоР.В.,26.04.2016.

Додаток45
доПоложенняпророзкриттяінформації

емітентамиціннихпаперів
(пункт6глави4розділуІІ)

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

(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)
1.Повненайменуванняемітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
В УКРАЇНІ РОСІЙСЬКОГО МОРСЬКОГО РЕГІ-
СТРУ СУДНОПЛАВСТВА»
кодзаЄДРПОУ:01125560
місцезнаходження:65014,Одеськаобласть,містоОдеса,вулиця
Польська,будинок20
міжміськийкодтателефонемітента:(048)786-02-35
2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодос-
тупнійінформаційнійбазіданихКомісії:22.04.2016р
3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярну
річнуінформацію:www.rs-rd.odessa.ua

{Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}
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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, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»,
14311353,УкраїнаПолтавськаобл.Хорольськийр-н 37800м.ХоролЛенiна,
106,05362-32-2-04

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Товариствозобмеженоювiдповiдальнiстю«Аудиторсько-
консалтинговагрупа«ЕКСПЕРТ»,32346015

5. Інформація про загальні збори 
29.04.2015проведеночерговізагальнізбори.
Порядок денний:1. Припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї

Товариства.2.ОбраннячленiвлiчильноїкомiсiїзагальнихзборiвакцiонерiвТо-
варистватавизначеннястрокуїхповноважень.3.ЗвiтправлiнняТоваристваза
2014 рiк.4. Звiт наглядової радиТовариства за 2014 рiк.5. Звiт та висновки
ревiзiйноїкомiсiїТоваристващодофiнансово-господарськоїдiяльностiза2014
рiк.6.ЗатвердженнярiчногозвiтуТоваристваза2014рiк.7.Розподiлприбутку
Товаристваза2014рiк,затвердженнярозмiрурiчнихдивiдендiв,порядкуiстро-
ку виплати дивiдендiв.8. Припинення повноважень членiв наглядової ради
Товариства.9.ОбраннячленiвнаглядовоїрадиТовариства.10.Затвердження
умовцивiльно-правовихдоговорiвзчленаминаглядовоїрадитаобранняосо-
би,якауповноважуєтьсянапiдписаннядоговорiвзчленаминаглядовоїради
вiдiменiТовариства.11.ПрийняттярiшенняпровикупТовариствомрозмiщених
нимакцiйтапорядоквикупуакцiй.12.Встановленнястрокувикупутацiниви-
купуакцiйТовариства.13.ВизначеннядiйТоваристващодовикупленихакцiй.

Пропозиціїдоперелікупитаньпорядкуденногоненадходили.Попи-
танням№1-13порядкуденногоприйнятіпозитивнірішення.

Позачерговізагальнізборинескликалисьтанепроводились.
6. Інформація про дивіденди

Зарезультатами
звітногоперіоду

Зарезультатамиперіоду,
щопередувавзвітному

запро-
стими
акціями

заприві-
лейовани-
миакціями

за
простими
акціями

заприві-
лейовани-
миакціями

Сума нарахованих дивіден-
дів,грн

0 0 5565767,36 0

Нарахованідивідендина
однуакцію,грн

0 0 0,472 0

Сумавиплаченихдивіден-
дів,грн

0 0 5550544,97 0

Датаскладенняперелікуосіб,
якімаютьправонаотримання
дивідендів

08.05.2015

Датавиплатидивідендів 21.05.2015
Опис Дивiдендиза2015рiкщененараховувалисьтаневиплачува-

лись,оскiлькищенепроведенiзагальнiзбориТовариства.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменуванняпоказника період
звітний попередній

Усьогоактивів 204926 161097
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 13892 17643
Довгостроковіфінансовіінвестиції 14 14
Запаси 6704 5343
Сумарнадебіторськазаборгованість 2987 8435
Грошовікоштитаїхеквіваленти 181329 129662
Власнийкапітал 173339 137941
Статутнийкапітал 2948 2948
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 170142 134744
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 3291 3769
Поточнізобов'язанняізабезпечення 28296 19387
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію 0 2,35
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

0 2,35

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 11791880 11791880
Цінні папери власних
випусків,викупленіпро-
тягомзвітногоперіоду

загальнаномінальнавартість 12
увідсоткахвідстатутного
капіталу

0,41

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупціннихпа-
періввласнихвипусківпротягомперіоду

130,1

Голова правління  Міщенко М.І.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» 
за 2015 рік

І. Основні відомості про емітента:
1.Повненайменуванняемітента–ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ», кодзаЄДРПОУ–00193097,місцез-
находження-69081,м.Запоріжжя,вул.Панфьорова,240,міжміськийкод
тателефонемітента:(0612)68-31-34

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії–26.04.2016.

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнуріч-
нуінформацію–vtormet.zp.ua

4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми,якоюпроведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «АФ «Стимул», код за ЄДРПОУ
39051995

5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори акціонерів
проведені16.04.2015.Пропозиціїдоперелікупитаньпорядкуденногопо-
дававГоловазборівЧепеленкоР.В.Перелікпитаньпорядкуденногота
результатиїхрозгляду:1.Обраннячленівлічильноїкомісії,секретарята
затвердженнярегламентузагальнихзборівакціонерів.2.Звітправління
про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2014 рік. 3.
Звітнаглядовоїрадиза2014рік.Прийняттярішеннязанаслідкамироз-
глядузвітунаглядовоїради.4.Звітревізійноїкомісіїза2014рік.Затвер-
дженнязвітуівисновківРевізійноїкомісіїпрофінансово-господарськуді-
яльністьПАТу2014році.5.ЗатвердженнярічногозвітутабалансуПАТза
2014 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитківПАТ за
2014рік.Затвердженнярозмірурічнихдивідендів з урахуваннямвимог,
передбачених законом. 7. Затвердженняосновнихнапрямківдіяльності
ПАТна2015рік.8.Затвердження/схваленнязначнихправочинів,укладе-
нихізАТ«Ощадбанк».9.НаданнянаглядовійрадіПАТповноваженьщодо
прийняттярішеньпроукладаннязначнихправочинів,щобудутьвчиняти-
сяПАТ.10.Наданняпопередньогосхваленнязначнихправочинів,щобу-
дутьвчинятисяПАТ.

Повсімпитаннямрішенняприйнятозгіднозапропонованимпроектам
рішень.

6.Інформаціяпродивіденди.Прийняторішеннядивідендиза2014рік
ненараховуватитаневиплачуватиузв’язкуіззбитковоюдіяльністю.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» за звітний (попередній) пері-
од в тис.грн.: Усьогоактивів–252300 (204978);Основні засоби (за
залишковоювартістю)–93848(106744);Довгостроковіфінансовіінвес-
тиції–170(170);Запаси–4273(11199);Сумарнадебіторськазаборго-
ваність–126542(68535);Грошовікоштитаїхеквіваленти–17(1729);
Власний капітал–«-»14566 (562);Статутний капітал–1996 (1996);
Непокритийзбиток–102617(99536);Довгостроковізобов’язанняіза-
безпечення – 0 (0); Поточні зобов’язання і забезпечення – 266 866
(204416);Чистийзбитокнаоднупростуакцію(грн)–3,86;Скоригований
чистийзбитокнаоднупростуакцію(грн)–3,86;Середньорічнакількість
акцій(шт.)–798536(798536);Цінніпаперивласнихвипусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду–0(0)Загальнасумакоштів,витраченихна
викупціннихпаперіввласнихвипусківпротягомперіоду–0(0).

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір придбати акції акціонерного товариства

в кількості, що перевищує 10 % загальної кількості простих акцій
товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ЛАНЖЕРОН» (ідентифікаційний код юридичної особи
30961205,далі–ТОВ«ЛАНЖЕРОН»),навиконаннявимогстатті64Зако-
нуУкраїни«Проакціонернітовариства»від17вересня2008року№514-
VI(іззмінамитадоповненнями)повідомляєпросвійнамірпридбатиакції
ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА«УВКУКРАЇНА»(ідентифі-
каційнийкодюридичноїособи36449095,місцезнаходження:08132,Київ-
ськаобл.,м.Вишневе,вул.Промислова,буд.5,далі–Товариство),вкіль-
кості, що перевищує 10 % загальної кількості простих акцій, а саме:
1250000(одинмільйондвістіп’ятдесяттисяч)штукпростихіменнихак-
цій,номінальноювартістю1(одна)гривня00копійок,загальноюноміналь-
ноювартістю1250000(одинмільйондвістіп’ятдесяттисяч)гривень00
копійок,щоскладає100%загальноїкількостіпростихіменнихакційТова-
риства.

Станом на дату оприлюднення цього повідомлення ТОВ «ЛАНЖЕ-
РОН»тайогоафілійованіособинеєвласникамипростихіменнихакцій
Товариства.

Генеральний директор
ТОВ «ЛАНЖЕРОН»  підпис  С.П. Попович 
 М.П.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І.Основнівідомостіпроемітента
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжміський
кодтателефонемітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ІСРЗ», 32333962,
вул. Космонавтів, 59- Б, с. Малодолин-
ське,м.Чорноморськ,Одеськаобласть,
68093,Україна,(048)7126565

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформацій-
нійбазіданихКомісії

22.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

www.32333962.smida.gov.ua

4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П.І.Б.аудитора–фізичноїосо-
би-підприємця),якоюпроведе-
нийаудитфінансовоїзвітності

ТОВ«ААН«СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ»,
24263164

5.Ін-
фор-
мація
про
загаль-
ні
збори

Видзагальнихзборів-позачергові.Датапроведення:10.03.2015
року.Кворумзборів:99,9%дозагальноїкількостіголосів.Перелік
питань,щорозглядалисяназагальнихзборах:
1.ПрообраннячленівЛічильноїкомісії.
2.ПрообранняГоловитасекретаряЗборів,затвердженняпоряд-
куведення(регламенту)позачерговихЗагальнихзборівАкціоне-
рівТовариства.
3.ПровнесеннязміндоСтатутуТовариства.
4.ПрозатвердженняПоложеньпроНаглядовураду,Правліннята
РевізораТовариства.
5.ПрообранняГоловитачленівПравлінняТовариства.
6.ПроприпиненняповноваженьчленівНаглядовоїрадиТовариства.
7.ПрообраннячленівНаглядовоїрадиТовариства.
8.Прозатвердженняумовдоговорів,щоукладатимутьсязчлена-
миНаглядовоїради,встановленнярозміруїхвинагороди,обран-
няособи,якауповноважуєтьсянапідписаннядоговорівзчлена-
миНаглядовоїради.
9.ПроприпиненняповноваженьчленівРевізійноїкомісіїТовариства.
10.ПрообранняРевізораТовариства.
11.Прозатвердженняумовдоговору,щоукладатиметьсязРевізо-
ромТовариства,встановленнярозміруйоговинагороди,обрання
особи,якауповноважуєтьсянапідписаннядоговорузРевізором.
12.ПровиділАкціонерногоТовариства.
13.Порядоктаумовивиділу.
14.ПростворенняновогоАкціонерноготовариства.
15.Прозатвердженняпорядкутастроківвикупуакційуакціонерів.
Особи,щоподавалипропозиціїдоперелікупитаньпорядкуденного:
Пропозицій з боку акціонерів до порядку денного позачергових
Загальнихзборівакціонерівненадходило.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних
зборів:
Позачергові Загальні збориакціонерів проходили за ініціативою
НаглядовоїрадиТовариства.
Результатирозглядупитаньпорядкуденного:
УсіпитанняпорядкуденногопозачерговихЗагальнихзборівбули
розглянуті,повсімпитаннямприйнятірішення.
Причини,чомузагальнізбориневідбулися:
позачерговіЗагальнізборивідбулися.

5.Ін-
фор-
мація
про
загаль-
ні
збори

Видзагальнихзборів-чергові.Датапроведення:15.04.2015року.
Кворумзборів:99,99%дозагальноїкількостіголосів.Перелікпи-
тань,щорозглядалисяназагальнихзборах:
1.ОбраннячленівЛічильноїкомісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку
ведення(регламенту)річнихЗагальнихзборівТовариства.
3. Звіт ГоловиПравління про підсумкифінансово-господарської
діяльності за2014рік таприйняттярішення занаслідкамироз-
глядузвіту.Визначеннянапрямківроботина2015рік.
4.ЗвітНаглядовоїрадиТоваристватаприйняттярішеннязана-
слідкамирозглядузвіту.
5.ЗвітРевізораТоваристватаприйняттярішеннязанаслідками
розглядуЗвіту.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства
за2014рік.
7.Затвердженнярозподілуприбутку(збитків)Товаристваза2014
рік.Розглядпитаннящодовиплатидивідендів.
8.Прийняттярішенняпропопереднєсхваленнязначнихправо-
чинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господар-
ськоїдіяльностізгіднодіючогозаконодавстваУкраїни.
Особи,щоподавалипропозиціїдоперелікупитаньпорядкуденного:
Пропозицій доПорядку денного річних Загальних зборів з боку
акціонерівненадходило.
Особа,щоініціювалапроведеннярічнихзагальнихзборів:
НаглядоварадаТовариства.
Результатирозглядупитаньпорядкуденного:УсіпитанняПорядку
денногобулорозглянуто,зусіхпитаньприйнятірішення.
Причини,чомузагальнізбориневідбулися:РічніЗагальнізбори
відбулися.

6.Інформаціяпродивіденди.Зарезультатамизвітноготапопереднього
роківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось.
Опис Узв'язкуізпогашеннямзбитківминулихроків,дивідендиу

звітномуперіодіненараховувалисьтаневиплачувались.

ІІ.Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіемітента

Найменуванняпоказника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 481234 440551
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 201666 209940
Довгостроковіфінансовіінвестиції 183676 187537
Запаси 17760 12541
Сумарнадебіторськазаборгованість 43719 19711
Грошовікоштитаїхеквіваленти 12134 3192
Власнийкапітал 427750 411733
Статутнийкапітал 457769 457769
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -30019 -46036
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 2 0
Поточнізобов'язанняізабезпечення 53482 28818
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

0,08 -0,06

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

0,08 -0,06

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 183107600 183107600
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

загальнаноміналь-
навартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцінних
паперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ»
2.КодзаЄДРПОУ:32670627
3. Місцезнаходження: 01024, мiсто Київ, вулиця Кругло унiвер-

ситетська, буд. 14
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:0443645747, 0443645747
5.Електроннапоштоваадреса:sk@sk-point.com
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації:www.sk-point.com
7.Видособливоїінформаціївідповіднодовимогглави1розділуІІІабо

інформаціїпроіпотечніцінніпапери,сертифікатифондуопераційзнерухо-
містювідповіднодовимогглави2розділуІІІПоложенняпророзкриттяін-
формаціїемітентамиціннихпаперівзатвердженогоРішеннямНаціональ-

ноїкомісіїзціннихпаперівтафондовогоринку03.12.2013р.№2826:зміна
складупосадовихосібемітента. 

ІІ. Текст повідомлення
НапiдставiрiшенняНаглядовоїРадиПАТ«СК»ПОIНТ»(Протокол№25

вiд 20.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: з
21.04.2016р.натрирокипродовженотермiнповноваженьГоловиПравлiння
КучераДмитраВолодимировича,володiєпакетомакцiй(увiдсотках)вста-
тутному капiталi емiтента в розмiрi -20%, непогашеної судимостi за
корисливiтапосадовiзлочининемає,протягомостаннiх5-тирокiвобiймав
посади:ГоловаПравлiнняПАТ«СК«ПОIНТ».Товариствонеотрималозго-
дивiдпосадовоїособинарозкриттяпаспортнихданих.

ІІІ. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

ГоловаПравління __________ 
(підпис)

Д.В.Кучер
(ініціалитапрізвищекерівника)

М.П. 25квітня2016року
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ 
ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»,кодЄДРПОУ34575675,міс-
цезнаходження:01030,м.Київ,вул.Леонтовича,4літ.«А,А1»,телефон
0443650001

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії26.04.2016

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформаціюwww.creditwest.kiev.ua

4.Аудиторськафірма,якоюпроведенийаудитфінансовоїзвітності-То-
вариствозобмеженоювідповідальністю«ЕрнстендЯнгАудиторськiпо-
слуги»,кодЄДРПОУ33306921

5.Інформаціяпрозагальнізбори.
5.1.ПозачерговіЗагальнізборибулипроведені30.03.2015року.Поря-

докденнийЗборів:1.ОбранняГоловитаСекретаряЗагальнихЗборівАкці-
онерів.2.Обранняскладулічильноїкомісії.3.Прозмінумісцезнаходжен-
ня. 4. Про затвердження змін до Статуту. Проведення Зборів було
ініційованоСпостережноюРадою.Пропозиційвідакціонерівщодопорядку
денногоненадходило.РiшенязавсiмапитаннямипорядкуденногоЗборів
булиприйняти«За»одноголосно-100%вiдкiлькостiголосiвприсутнiхна
Зборах. Зборами прийнято наступні рішення:1. Обрати Головою Зборів
панаЗафераОзджана(ZaferÖzcan)таСекретаремЗборівпанаЛисенка
ОлексіяПетровича.2.ЗатвердитискладлічильноїкомісіїЗборів,обравши
Головою лічильної комісії Зборів Усатюк Людмилу Леонідівну та членом
лічильноїкомісіїЗборівТихоноваІгоряЮрійовича.3.Змінитимісцезнахо-
дженнязм.Київ,вул.Ковпака,17нам.Київ,вул.Леонтовича,буд.4,літе-
ра«А,А1».4.ЗатвердитизмінидоСтатуту.УповноважитиГоловуПравлін-
ня підписати від імені Акціонера зміни до Статуту. Доручити Голові
Правління провести всі та/абобудь-які дії для погодження тадержавної
реєстраціїзміндоСтатутуувідповіднихдержавнихорганах.

5.2.РічніЗагальнізборибулипроведені28.04.2015року.Порядокприй-
няттярішень,тапорядокскликанняЗборівздійснювалисьнапідставістат-
ті49ЗаконуУкраїни«Проакціонернітовариства».ПорядокденнийЗборів:
1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради,
звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 2. Затвердження річного звіту.
3.  Прийняття рішеннящодо розподілу прибутку та визначення частини
прибутку,щонаправляєтьсяназбільшеннястатутногокапіталу.4.Прий-
няттярішеннящодозбільшеннястатутногокапіталушляхомпідвищення
номінальноївартостіакційзарахунокспрямуваннядостатутногокапіталу
прибутку (йогочастини).5.Прийняттярішеннящодовипускуакційнової
номінальноївартості.6.Затвердженнязміндостатуту,шляхомвикладення
йоговновійредакції.7.ПрийняттярішенняпроліквідаціюРевізійноїкомі-
сії.8.ПрийняттярішенняпроприпиненняповноваженьГоловитачленів
Ревізійноїкомісії.Зборамиприйнятонаступнірішення:1.Затвердитипо-
данінарозглядАкціонеразвітСпостережноїРади,звітПравліннятазвіт
Ревізійноїкомісії.2.ЗатвердитиподанийнарозглядАкціонеразвітщодо
річнихрезультатівдіяльностіза2014рік.ЗатвердитиподанінарозглядАк-
ціонера звіт та висновки зовнішнього аудитора ПрАТ «КПМГ Аудит» від
«27»квітня2015року.3.Весьотриманийчистийприбутокзарезультатами
річногозвітуза2014рік,асаме16201738,57грн.,розподілитинаступним
чином:частинуприбуткуурозмірі14967684,00грн.направитиназбіль-

шеннястатутногокапіталу,ачастинуприбуткуурозмірі1234054,57грн.
направитинавідрахуваннядорезервногофонду.Відповідно,частинупри-
буткунерозподілятитаневиплачуватиАкціонеруякдивіденди.4.Збіль-
шитистатутнийкапіталшляхомпідвищеннязагальноїномінальноївартос-
тіакційдо103012884,00грн.,аномінальноївартостіоднієїакціїдо1,17
грн. за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку у
розмірі14967684,00грн..5.Затвердитирішеннящодовипускуакційнової
номінальноївартості.6.ВнеститазатвердитизмінидоСтатуту,шляхом
викладенняйогоуновійредакції.УповноважитиГоловуПравлінняпідписа-
тивідіменіАкціонераСтатутуновійредакції.ДоручитиГоловіПравління
абоуповноваженійнимособіпровестивсіта/абобудь-якідіїдляпогоджен-
нятадержавноїреєстраціїзміндоСтатутуувідповіднихдержавнихорга-
нах. 7. ЗатвердитирішенняпроліквідаціюРевізійної комісії. 8.У зв’язку
прийняттямрішенняпроліквідаціюРевізійноїкомісіїприпинитиповнова-
женняГоловиРевізійноїкомісіїпанаЕрсінЕрдогантаЧленаРевізійноїко-
місіїпанФатіхУлусой.

5.3.ПозачерговіЗагальнізборибулипроведені09.07.2015року.Поря-
докприйняттярішень,тапорядокскликанняЗборівздійснювалисьнапід-
ставістатті49ЗаконуУкраїни«Проакціонернітовариства».Порядокден-
ний Зборів: 1. Обрання Членів Спостережної ради, затвердження умов
цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними,
встановленнярозміруїхвинагороди,обранняособи,якауповноважується
напідписанняцивільно-правовихдоговорівзчленамиСпостережноїради.
2.Внесеннязміндовнутрішніхположень.Зборамиприйнятонаступнірі-
шення:1.ОбратиЧленомСпостережноїРадипанаРаміХаїмтаЧленом
СпостережноїРадипанаМарсельГассен.Затвердитиосновніумовиконтр-
актів із Головою та членами Спостережної Ради. Уповноважити Голову
Правління підписати договори з новообраними Членами Спостережної
ради.2.ВнестизмінивПоложенняпроСпостережнураду,Положенняпро
Правління,Положення проЗагальні збори акціонерів та затвердити їх в
новійредакції.

6.Інформаціяпродивіденди.Зарезультатамизвітноготапопереднього
роківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усьогоактивів 1067991 660459
Грошовікоштитаїхеквіваленти 365048 197068
Коштивіншихбанках 2952 1939
Кредититазаборгованістьклієнтів 523721 452219
Усьогозобов'язань 1067991 660459
Коштибанків 222229 31582
Коштиклієнтів 536758 402817
Усьоговласногокапіталутачасткаменшості 182678 146535
Статутнийкапітал  103013 88045
Чистийприбуток/(збиток) 36143 23415
Чистийприбуток/(збиток)наоднупростуакцію(грн) 0.41  0.27
Скоригованийчистийприбуток/(збиток)наодну
простуакцію(грн)

0.41  0.27

Голова Правління  Аднан Аначалі

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

емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

I. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО 
ФIНАНСОВОГО 
РОЗВИТКУ"

2.КодзаЄДРПОУ 32160001
3.Місцезнаходження 01001,м.Київ,вул.Ольгинська,3
4.Міжміськийкод,телефонта
факс

(044)277-72-43(044)280-33-51

5.Електроннапоштоваадреса office@ufin.com.ua
6.Адресасторінкивмережі
Інтернет,якадодаткововикорис-
товуєтьсяемітентомдля
розкриттяінформації

www.ufin.com.ua/emitent.htm

7.Видособливоїінформації Змінаскладупосадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
ЗагальнимизборамиакцiонерiвПРАТ«УАФР»22.04.2016р.булопри-

йняторiшення:

ПрипинитиповноваженняРевiзораПРАТ«УАФР»СтавничогоОлексiя
Миколайовичазайоговласнимбажанням.РевiзорСтавничийОлексiйМи-
колайовиччасткоювстатутномукапiталiПРАТ«УАФР»неволодiє,непо-
гашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає,посадоваосо-
базгодинарозкриттяпаспортнихданихненадавала.СтавничийОлексiй
Миколайович перебував на посадi Ревiзора ПРАТ «УАФР» протягом
4рокiв.

ЗагальнимизборамиакцiонерiвПРАТ«УАФР»22.04.2016булоприйня-
торiшення:

Узв`язкузвиробничоюнеобхiднiстюобратиРевiзоромПРАТ«УАФР»
натрирiчнийтермiнКристапчукГаннуIванiвну.РевiзорКристапчукГанна
IванiвначасткоювстатутномукапiталiПРАТ«УАФР»неволодiє,непога-
шеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає,посадоваособа
згодинарозкриттяпаспортнихданихненадавала.Iншiпосади,якiобiймала
посадоваособапротягомостаннiх п`ятирокiв: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю«Гарант-Будiвництво»,директор(з2015р.потеперешнiй
час), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аркада-Житлосервiс»,
юрисконсульт(з2011р.потеперешнiйчас).

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.
2.Найменуванняпосади МоргайлоРостиславВолодимирович
ДиректорПРАТ"УАФР" (підпис) (ініціалитапрізвищекерівника)

М.П. 25.04.2016
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента:
Публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний 

завод»
2.КодзаЄДРПОУ:05763814
3.Місцезнаходження:39621,Полтавськаобл.,містоКременчук,
вулицяІванаПриходька,будинок139
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 769-505, факс (0536) 

769-497
5.Електроннапоштоваадреса:oku1@kvsz.com
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації:kvsz.com
7.Видособливоїінформаціївідповіднодовимогглави1розділуІIIПо-

ложенняпророзкриття інформаціїемітентамиціннихпаперів:Відомості
прозмінускладупосадовихосібемітента.

ІІ. Текст повідомлення:
Публічнеакціонернетовариство«Крюківськийвагонобудівнийзавод»

повідомляє,щоХХІVрічнимизагальнимизборамиакціонерів,яківідбули-
ся21.04.2016,прийнятірішеннястосовноприпиненняповноваженьтаоб-
рання членів Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» та Ревізійної комісії ПАТ
«КВБЗ»(ПротоколХХІVрічнихзагальнихзборівакціонерівПАТ«КВБЗ»
від21.04.2016).

Зміни: припинено повноваження.
Посада:ГоловаНаглядовоїради-ПрезидентПАТ«КВБЗ».Прізвище,

ім'я,побатькові:Приходько Володимир Іванович. Особаненадалазго-
динарозкриттяпаспортнихданих.Розмір часткив статутному капіталі
ПАТ«КВБЗ»(увідсотках):0,00009%.РозмірпакетаакційПАТ«КВБЗ»,які
належатьційособі(грн.):75,00.

Перебувавнапосадізквітня2003року.Посадоваособанемаєнепо-
гашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада:членНаглядовоїрадиПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Приходько Павло Володимирович. Особаненадалазгодинароз-
криттяпаспортнихданих.РозмірчасткивстатутномукапіталіПАТ«КВБЗ»
(увідсотках):0,03931.РозмірпакетаакційПАТ«КВБЗ»,якіналежатьцій
особі(грн.):33811,50.

Перебувавнапосадізквітня2003року.Посадоваособанемаєнепо-
гашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

Зміни: припинено повноваження. 
Посада:членНаглядовоїрадиПАТ«КВБЗ».
Прізвище, ім'я, по батькові: Плескун Олександр Володимирович. 

Особаненадалазгодинарозкриттяпаспортнихданих.Розмірчасткив
статутномукапіталіПАТ«КВБЗ»(увідсотках):0,00227.Розмірпакетаак-
ційПАТ«КВБЗ»,якіналежатьційособі(грн.):1950,00.Перебувавнапо-
садізберезня2006року.Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостіза
корисливітапосадовізлочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада:членНаглядовоїрадиПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Воронович Віктор Петрович. Особа не надала згоди на розкриття
паспортнихданих.РозмірчасткивстатутномукапіталіПАТ«КВБЗ»(увід-
сотках):0,00122.

Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», які належать цій особі (грн.):
1053,00.

Перебувавнапосадізсерпня2012року.Посадоваособанемаєнепо-
гашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

Зміни: обрано.
Посада:членНаглядовоїрадиПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Приходько Володимир Іванович. Особаненадалазгодинарозкрит-
тяпаспортнихданих.РозмірчасткивстатутномукапіталіПАТ«КВБЗ»(у
відсотках):0,00009%.

РозмірпакетаакційПАТ«КВБЗ»,якіналежатьційособі(грн.):75,00.
Строк,наякийпризначеноособу:3роки.Іншіпосади,якіобіймалаособа
протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради – Президент ПАТ
«КВБЗ»,Голованаглядовоїради–ПрезидентБлагодійногофонду«Крю-
ківвагон».НапосадуГоловинаглядовоїради–ПрезидентаПАТ«КВБЗ»
обранийзіскладучленівНаглядовоїрадиПАТ«КВБЗ»наїїпершомуза-
сіданніпісляпроведенняХХІVрічнихзагальнихзборівакціонерів,яківід-
булися21.04.2016(ПротоколзасіданняНаглядовоїрадиПАТ«КВБЗ»№1
від21.04.2016).Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостізакорис-
ливітапосадовізлочини.

Зміни: обрано.
Посада:членНаглядовоїрадиПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Приходько Павло Володимирович. Особаненадалазгодинароз-

криттяпаспортнихданих.РозмірчасткивстатутномукапіталіПАТ«КВБЗ»
(увідсотках):0,03931.РозмірпакетаакційПАТ«КВБЗ»,якіналежатьцій
особі(грн.):33811,50.

Строк,наякийпризначеноособу:3роки.Іншіпосади,якіобіймалаосо-
бапротягомсвоєїдіяльності:ДиректорМосковськогопредставництваПАТ
«КВБЗ»,членНаглядовоїрадиПАТ«КрЗМВ»,членНаглядовоїрадиЗАТ
«ГомельськийВБЗ».Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостізако-
рисливітапосадовізлочини.

Зміни: обрано.
Посада:членНаглядовоїрадиПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Плескун Олександр Володимирович. Особаненадалазгодинароз-
криттяпаспортнихданих.РозмірчасткивстатутномукапіталіПАТ«КВБЗ»
(увідсотках):0,00227.РозмірпакетаакційПАТ«КВБЗ»,якіналежатьцій
особі(грн.):1950,00.

Строк,наякийпризначеноособу:3роки.Іншіпосади,якіобіймалаосо-
бапротягомсвоєїдіяльності:ДиректорТОВ«ЮРТРАНСЕРВІС».Посадо-
ваособанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

Зміни: обрано.
Посада:членНаглядовоїрадиПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Воронович Віктор Петрович. Особа не надала згоди на розкриття
паспортнихданих.РозмірчасткивстатутномукапіталіПАТ«КВБЗ»(увід-
сотках):0,00122.

Розмір пакета акцій ПАТ «КВБЗ», які належать цій особі (грн.):
1053,00.

Строк,наякийпризначеноособу:3роки.Іншіпосади,якіобіймалаосо-
бапротягомсвоєїдіяльності:радникголовиРадидиректорівАТ«Енгель-
ськийлокомотивнийзавод»,членРадидиректорівВАТ«Заводметало-
конструкцій».

Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадо-
візлочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада:ГоловаРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побать-

кові:Єрмаков Віталій Вікторович. Особаненадалазгодинарозкриття
паспортнихданих.АкціямиПАТ«КВБЗ»неволодіє.Перебувавнапосаді
зквітня2008року.

Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадо-
візлочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Бахмутський Геннадій Борисович. Особаненадала згодинароз-
криттяпаспортнихданих.РозмірчасткивстатутномукапіталіПАТ«КВБЗ»
(увідсотках):0,00227.РозмірпакетаакційПАТ«КВБЗ»,якіналежатьцій
особі(грн.):1950,00.

Перебувавнапосадізквітня2003року.Посадоваособанемаєнепо-
гашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Кліндухова Ірина Олександрівна. Особаненадалазгодинарозкрит-
тяпаспортнихданих.РозмірчасткивстатутномукапіталіПАТ«КВБЗ»(у
відсотках):0,00001.

Розмір пакета акційПАТ«КВБЗ», які належать цій особі (грн.): 7,50.
Перебуваланапосадізквітня2008року.Посадоваособанемаєнепога-
шеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Виходець Олена Миколаївна. Особаненадалазгодинарозкриття
паспортнихданих.АкціямиПАТ«КВБЗ»неволодіє.Перебуваланапосаді
зквітня2009року.

Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадо-
візлочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Курчанова Наталія Сергіївна. Особаненадала згодинарозкриття
паспортнихданих.АкціямиПАТ«КВБЗ»неволодіє.Перебуваланапосаді
зквітня2013року.

Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадо-
візлочини.

Зміни: припинено повноваження.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатько-

ві:Журба Сергій Іванович. Особаненадалазгодинарозкриттяпаспорт-
нихданих.

АкціямиПАТ«КВБЗ»не володіє.Перебував на посаді з квітня 2013
року.

Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадо-
візлочини.

Зміни: припинено повноваження.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
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Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатькові:
Рубахин Павел Иванович. Особаненадалазгодинарозкриттяпаспорт-
нихданих.

АкціямиПАТ«КВБЗ»неволодіє.Перебувавнапосадізквітня2014року.
Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадові

злочини.
Зміни: обрано.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатькові:

Єрмаков Віталій Вікторович. Особаненадалазгодинарозкриттяпас-
портнихданих.АкціямиПАТ«КВБЗ»неволодіє.Строк,наякийпризначе-
ноособу:5років.

Іншіпосади,якіобіймалаособапротягомостанніхп'ятироків:консуль-
тант відділу перспективного розвитку ПАТ «КВБЗ», консультант відділу
перспективного розвитку та впровадження виробничих систем
ПАТ«КВБЗ».НапосадуГоловиРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ»обранийзі
складучленівРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ»наїїпершомузасіданніпісля
проведеннярічних загальних зборів акціонерів, які відбулися21.04.2016
(ПротоколРевізійної комісіїПАТ«КВБЗ»№1 від 21.04.2016).Посадова
особанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

Зміни: обрано.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатькові:

Бахмутський Геннадій Борисович. Особаненадалазгодинарозкриття
паспортнихданих.РозмірчасткивстатутномукапіталіПАТ«КВБЗ»(увід-
сотках):0,00227.РозмірпакетаакційПАТ«КВБЗ»,якіналежатьційособі
(грн.):1950,00.

Строк,наякийпризначеноособу:5років.Іншіпосади,якіобіймалаосо-
бапротягомостанніхп'ятироків:провіднийспеціалістАналітичної групи
ПАТ«КВБЗ».Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливі
тапосадовізлочини.

Зміни: обрано.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатькові:

Кліндухова Ірина Олександрівна. Особаненадалазгодинарозкриття
паспортнихданих.РозмірчасткивстатутномукапіталіПАТ«КВБЗ»(увід-
сотках):0,00001.РозмірпакетаакційПАТ«КВБЗ»,якіналежатьційособі
(грн.):7,50.Строк,наякийпризначеноособу:5років.Іншіпосади,якіобі-
ймалаособапротягомостанніхп'ятироків:заступникначальникапланово-
економічного відділу ПАТ «КВБЗ». Посадова особа немає непогашеної
судимостізакорисливітапосадовізлочини.

Зміни: обрано.

Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатькові:
Виходець Олена Миколаївна. Особаненадалазгодинарозкриттяпас-
портнихданих.АкціямиПАТ«КВБЗ»неволодіє.Строк,наякийпризначе-
ноособу:5років.

Іншіпосади,якіобіймалаособапротягомостанніхп'ятироків:бухгал-
терТОВ«ПРФД».Посадоваособанемаєнепогашеноїсудимостізакорис-
ливітапосадовізлочини.

Зміни: обрано.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатькові:

Курчанова Наталія Сергіївна. Особаненадалазгодинарозкриттяпас-
портнихданих.АкціямиПАТ«КВБЗ»неволодіє.Строк,наякийпризначе-
ноособу:5років.

Іншіпосади,якіобіймалаособапротягомостанніхп'ятироків:провід-
ний спеціаліст внутрішнього контролю відділу економічної безпеки
ПАТ«КВБЗ»,провіднийспеціалістгрупианалізутаконтролювідділуеко-
номічноїбезпекиПАТ«КВБЗ».Посадоваособанемаєнепогашеноїсуди-
мостізакорисливітапосадовізлочини.

Зміни: обрано.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатькові:

Постільняк Віктор Анатолійович. Особаненадалазгодинарозкриття
паспортнихданих.АкціямиПАТ«КВБЗ»неволодіє.Строк,наякийпризна-
ченоособу:5років.

Іншіпосади,якіобіймалаособапротягомостанніхп'ятироків:заступ-
никголовногомеханікавідділуголовногомеханікаПАТ«КВБЗ»,головний
механік відділу головногомеханікаПАТ«КВБЗ».Посадоваособанемає
непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

Зміни: обрано.
Посада:членРевізійноїкомісіїПАТ«КВБЗ».Прізвище,ім'я,побатькові:

Рубахин Павел Иванович. Особаненадалазгодинарозкриттяпаспорт-
нихданих.

АкціямиПАТ«КВБЗ»неволодіє.Строк,наякийпризначеноособу:5років.
Іншіпосади,якіобіймалаособапротягомостанніхп'ятироків:заступ-

никгенеральногодиректоразекономікитафінансівВАТ«ЗМК».Посадова
особанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

ІІІ. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
ззаконодавством.

2.Головаправління–директор(підпис)А.Д.Шабала23.04.2016М.П.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-
ЕВОЛЮЦІЯ»,34284328,бульварЛесі
Українки,буд.34,офіс315/2,м.Київ,
Печерський,01133,(044)288-96-30

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

https://sites.google.com/site/tovbudevolucia/

4.Найменування,кодза
ЄДРПОУаудиторської
фірми(П.І.Б.аудитора–фі-
зичноїособи-підприємця),
якоюпроведенийаудит
фінансовоїзвітності

Товариствозобмеженоювідповідальністю
«АУДИТКОНСАЛТИНГГРУП»,35316245

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

звітний попередній
Усьогоактивів 1647335,3 465837,1
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 0 0
Довгостроковіфінансовіінвестиції 902,5 902,6
Виробничізапаси 30460,3 27811,9
Сумарнадебіторськазаборгованість 165889,5 81473,4
Грошовікоштитаїхеквіваленти 29085,4 29076,6
Власнийкапітал 4822,6 8132,6
Статутнийкапітал 25335 25335
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -20512,4 -17202,4
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 30000 30000
Поточнізобов'язанняізабезпечення 1612512,7 427704,5
Чистийприбуток(збиток) -3310,1 -2338,5

Директор  ___________ Шемчук М.М.

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.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СТРАХОВА КОМ ПАНIЯ 
«АРКАДА-ГАРАНТ», 19022263м. Київ ,
Печерський район , 01001, м.Київ, вулиця
Городецького,11-Б(044)277-72-20,

2. Дата розкриття повного
текстурічноїінформаціїуза-
гальнодоступнійінформацій-
нійбазіданихКомісії

22.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярнурічнуінформацію

www.arcada-garant.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.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ОДЕСАВИНПРОМ»,
00412027, Французький бульвар, будинок
10, м.Одеса, Приморський, Одеська об-
ласть,65044,Україна,(048)7221774

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інфор-
маційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярнурічнуінформацію

www.00412027.smida.gov.ua
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І.Основнівідомостіпроемітента
1.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходжен-
ня,міжміськийкодтателефон
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА",
00413400,Данівідсутні,с.Долинка,
Саратський,Одеськаобласть,68253,
Україна,(248)47445

2. Дата розкриття повного тексту
річноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

www.00413400.smida.gov.ua

4.Найменування,кодзаЄДРПОУ
аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора–фізичноїособи-підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансовоїзвітності

АУДИТОРСЬКАФІРМА"АУДІКОН"у
виглядіТовариствазобмеженою
відповідальністю,21037674

5.Ін-
форма-
ціяпро
загальні
збори

Видзагальнихзборів-чергові.Датапроведення:23.04.2015
року.Кворумзборів:76,4%дозагальноїкількостіголосів.
Перелікпитань,щорозглядалисяназагальнихзборах:
1.ОбраннячленівЛічильноїкомісії.
2.ОбранняГоловитасекретаряЗборів,затвердженняпорядку
ведення(регламенту)річнихЗагальнихзборівТовариства.
3.ЗвітВиконавчогодиректорапропідсумкифінансово-
господарськоїдіяльностіза2014ріктаприйняттярішенняза
наслідкамирозглядузвіту.Визначеннянапрямківроботина
2015рік.
4.ЗвітНаглядовоїрадиТоваристватаприйняттярішенняза
наслідкамирозглядузвіту.
5.ЗвітРевізійноїкомісіїТоваристватаприйняттярішенняза
наслідкамирозглядузвіту.
6.Затвердженнярічногозвіту(фінансовоїзвітностіТовари-
ства)за2014рік.
7.Затвердженнярозподілуприбутку(збитків)Товаристваза
2014рік.Розглядпитаннящодовиплатидивідендів.
8.ПроприпиненняповноваженьНаглядовоїрадиТовариства.
9.ПропереобранняНаглядовоїрадиТовариства,затверджен-
няумовцивільно-правовогодоговору,щоукладатиметьсяз
членамиНаглядовоїрадиТовариства.Уповноваженняособи
напідписаннядоговорівзчленамиНаглядовоїради.
10.ПрозмінивструктуріВиконавчогооргануТовариства.
11.Прозатвердженняновоїредакціївнутрішніхположень
ТоваристватаКодексукорпоративногоуправлінняТовариства.
Уповноваженняособинапідписаннявнутрішніхположень
ТоваристватаКодексукорпоративногоуправлінняТовариства
уновоїредакції.

12.ПрозатвердженняСтатутуТовариствауновоїредакції.
УповноваженняособинапідписанняСтатутуТовариствау
новоїредакції.
13.Прийняттярішенняпропопереднєсхваленнязначних
правочинів,яківчинятимутьсяТовариствомвходіпоточної
господарськоїдіяльностізгіднодіючогозаконодавства
України.
ЗагальнізбориакціонерівскликанізгіднорішенняНаглядової
радивід27лютого2015рокупротокол№17.
Пропозиційдопорядкуденногоненадавалось.
УсіпитанняпорядкуденногоЗагальнихзборівакціонерів
Товариствабулирозглянуті,таусірішенняприйняті100%
голосівакціонерів,щомаютьправоголосуватинаЗагальних
зборахакціонерівТовариства.

6.Інформаціяпродивіденди.
Опис ЗагальнізбориакціонерівТоваристваприйнялирішенняне

виплачуватидивідендиза2015рік,узв'язкузнаправленням
прибуткунапогашеннязаборгованностіпокредитам2012року.
Рішенняпровиплатудивідендівзапопередній(2014)звітнийрік
неприймалося,узв’язкуіззбитком.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усьогоактивів 33529 36852
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 2883 3239
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 1073 3489
Сумарнадебіторськазаборгованість 1705 826
Грошовікоштитаїхеквіваленти 291 75
Власнийкапітал 10924 8188
Статутнийкапітал 6506 6506
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 4189 1453
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 0 7113
Поточнізобов'язанняізабезпечення 22605 21551
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

0,1 0

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

0,1 0

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 26024000 26024000
Цінніпаперивласних
випусків,викупленіпротягом
звітногоперіоду

загальнаноміналь-
навартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НГК ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ», 

кодЄДРПОУ34187620
(місцезнаходження:08203,

Київськаобл.,м.Ірпінь,вул.Дзержинського,буд.1-I)
(далі-Товариство)напідставіп.5ст.47ЗаконуУкраїни«Проакціонерні

товариства»,оскількицьоговимагаютьінтересиТовариства,повідомляє-
мо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 11 травня 2016 року за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, 
вул.  Дзержинського, 1-І, кімната для переговорів.Початок зборівоб 
11-00.Реєстраціяз10-45до10-55замісцемпроведеннязборів.Датаскла-
денняперелікуакціонерів,якімаютьправонаучастьузагальнихзборах–
станомна06травня2016р.

Реєстраціяакціонерівтаїхпредставниківдляучастіупозачерговихза-
гальнихзборахвідбуватиметьсявідповіднодоперелікуакціонерів,якіма-
ютьправонаучастьупозачерговихзагальнихзборах,складеномустаном
на24годинуза3 (три)робочихднідодняпроведенняпозачерговихза-
гальнихзборівакціонерів,тобтона24.00год.04.05.2016року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникамакціонерів-паспорттадовіреністьнаправопредставляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинногозаконодавства.

Вреєстраціїакціонера(йогопредставника)дляучастіупозачергових
загальнихзборахможебутивідмовленоуразівідсутностівакціонера(його
представника)документів,які ідентифікуютьособуакціонера (йогопред-
ставника),авразіучастіпредставникаакціонера–такождокументів,що
підтверджуютьповноваженняпредставниканаучастьупозачерговихза-
гальнихзборахакціонерівтовариства.

Підчаспідготовкидопозачерговихзагальнихзборів,акціонеритова-
риствамаютьможливістьознайомитисьздокументами,необхіднимидля
прийняттярішеньзпитаньпорядкуденного, звернувшисьзписьмовим
запитомабоособистодовідповідальноїособиТовариствазапорядком
ознайомленняакціонерівздокументами,кожнийробочийденьз10-00по
16-00години (перерваз12-00по13-00год)заадресою:Київськаобл.,
м.Ірпінь,вул.Дзержинського,1-І,приймальнагенеральногодиректора,а
вденьпроведенняЗагальнихзборів-такожумістіїхпроведення..

Письмовийзапитщодоознайомленняздокументами,необхіднимидля
прийняттярішень,повиненміститинайменуванняакціонера,адресуміс-
цезнаходженняабопоштовуадресу.УразіособистогозверненнядоТова-
риства, акціонер повинен мати документ,що підтверджує його особу та
повноваження.ПосадовоюособоюТовариства,відповідальноюзапорядок
ознайомленняакціонерівздокументамиєгенеральнийдиректорГоровий
РусланВалентинович.

11травня2016рокуознайомленняакціонерівздокументами,необхід-
нимидляприйняттярішеньзпитаньпорядкуденного,відбуватиметьсяза
місцемпроведенняреєстраціїдляучастіупозачерговихзагальнихзборах
акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):

1.Обранняголовитасекретарязборів.
2.Затвердженняукладенихзначнихправочинів.
3.Попереднєсхваленнязначнихправочинів.
4.ПронаданняповноваженьдиректоруТоваристванаукладеннязна-

чнихправочинів.
Довідкизателефоном:(044)227-81-80.

Генеральний директор.
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КСГ БАНК»,
19364584
01034,м.Київ,вул.Прорiзна,буд.6,
тел.044/2079000

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

22.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

www.ksgbank.com.ua

4.Найменування,кодза
ЄДРПОУаудиторськоїфірми
(П.І.Б.аудитора-фізичної
особи-підприємця),якою
проведенийаудитфінансо-
воїзвітності

ТОВ«БЕЙКЕРТIЛЛIУКРАЇНА»,30373906

5.Інформаціяпрозагальнізбори(розділзаповнюєтьсяувипадку,якщо
емітент-акціонернетовариство)
5.1.Черговізагальнізборипроведені20.04.2015.Кворум76,7748%голосів.
Питання,щорозглядалисяназагальнихзборах:1.Встановленнякiлькiсного
складутаобраннячленiвлiчильноїкомiсiї,встановленняпорядкупроведення
загальнихзборiвакцiонерiв.ОбранолiчильнукомiсiютазатвердженоРегла-
ментпроведенняЗагальнихзборiв.2.ЗвiтПравлiнняпрорезультатидiяльностi
ПАТ«КСГБАНК»за2014рiктаприйняттярiшеннязанаслiдкамирозгляду
звiту. Затверджено звiт Правлiння.3. Звiт Наглядової ради про результати
дiяльностiПАТ«КСГБАНК»за2014рiктаприйняттярiшеннязанаслiдками
розглядузвiту.ЗатвердженозвiтНаглядовоїради.4.ЗвiтРевiзiйноїкомiсiїпро
результатидiяльностiПАТ«КСГБАНК»за2014рiктаприйняттярiшенняза
наслiдкамирозглядузвiту.ЗатвердженозвiтРевiзiйноїкомiсiї.5.Затвердження
рiчногозвiтуПАТ«КСГБАНК»за2014рiк,розподiлприбутку,затвердження
розмiрурiчнихдивiдендiв.Затвердженорiчнуфiнансовузвiтнiсть.Здiйснено
розподiлчистогоприбутку,щоотриманийзарезультатамидiяльностiу2014
роцiврозмiрi965504,86грн.(дев’ятсотшiстдесятп’ятьтисячп’ятсотчотири
гривнi86копiйок),наступнимчином:спрямувати5вiдсоткiввiдчистогопри-
буткубанкуза2014рiкнаформуваннярезервногофондунапокриттянеперед-
бачених збиткiв по всiх статтяхактивiв та позабалансових зобов’язаннях, а
саме:48275,24грн.(сороквiсiмтисячдвiстiсiмдесятп’ятьгривень24копiйки);
залишокчистогоприбуткувсумi917229,62грн.(дев’ятсотсiмнадцятьтисяч
двiстi двадцять дев’ять гривень 62 копiйки) залишити не розподiленим.
Вирiшенодивiдендиненараховувати iневиплачувати.6.Розглядвисновку
зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «КСГ
БАНК»за2014рiк.Затвердженнявисновкузовнiшньогоаудиторатазаходiвза
результатамирозглядувисновкузовнiшньогоаудитора.Затвердженовисновок
незалежногоаудитораТОВ«БЕЙКЕРТIЛЛIУКРАЇНА»тазаходи,якiвживати-
мутьсязарезультатамирозглядуцьоговисновку.7.Припиненняповноважень
ГоловитачленiвНаглядовоїрадиПАТ«КСГБАНК».Припиненоповноваження
ГоловитачленiвНаглядовоїради.8.ОбранняГоловитачленiвНаглядової
радиПАТ«КСГБАНК»,затвердженняумовцивiльно-правовихдоговорiв,тру-
довихдоговорiв(контрактiв),щоукладатимутьсязними,встановленнярозмiру
їхвинагороди,обранняособи,якауповноважуєтьсянапiдписаннядоговорiв
(контрактiв)зГоловоютачленамиНаглядовоїрадиПАТ«КСГБАНК».Обрано
НаглядовурадуПУБЛIЧНОГОАКЦIОНЕРНОГОТОВАРИСТВА«КСГБАНК»у
складi: Голова Наглядової ради – Скирта Вiктор Борисович (представник
акцiонераБлозовськогоОлегаМихайловича);ЧленНаглядовоїради–Касья-
новСергiйПавлович(акцiонерПАТ«КСГБАНК»);ЧленНаглядовоїради–Ма-
жугаАнтонЮрiйович(незалежнийчленНаглядовоїради);ЧленНаглядової
ради–ГогольЮрiйАндрiйович(представникакцiонераБлозовськогоОлега
Михайловича);ЧленНаглядовоїради–КiяшкоАннаЛеонiдiвна(незалежний
членНаглядовоїради).ЗатвердженоумовидоговорiвзГоловоютачленами
Наглядовоїради.УповноваженоГоловуПравлiнняПАТ«КСГБАНК»

БлозовськогоО.М.укластидоговоризГоловоютачленамиНаглядовоїради
ПАТ «КСГ БАНК». 9. Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної
комiсiїПАТ«КСГБАНК».ПрипиненоповноваженняГоловитачленiвРевiзiйної
комісії.10.ВнесеннязмiндоСтатутуПАТ«КСГБАНК»шляхомвикладення
йоговновiйредакцiї.ЗатвердженозмiнидоСтатутуПАТ«КСГБАНК»шляхом
викладення його в новiй редакцiї та доручено Головi Правлiння ПАТ «КСГ
БАНК»пiдписатиновуредакцiюСтатутуПАТ«КСГБАНК»,атакожособисто
абозпризначеннямуповноваженихпредставникiвздiйснитидiї,спрямованiна
погодженнятадержавнуреєстрацiюновоїредакцiїСтатутуПАТ«КСГБАНК»
згiднозчиннимзаконодавствомУкраїни.11.ВнесеннязмiндоПоложенняпро
ЗагальнiзбориакцiонерiвПАТ«КСГБАНК»,ПоложенняпроНаглядовураду
ПАТ«КСГБАНК»,ПоложенняпроПравлiнняПАТ«КСГБАНК»шляхомвикла-
дення їх в новiйредакцiї.Внесено змiнидоПоложенняпроЗагальнi збори
акцiонерiв,ПоложенняпроНаглядовураду,ПоложенняпроПравлiнняПАТ
«КСГБАНК»шляхомвикладенняїхвновiйредакцiї.Голосувалиповсiхпитан-
няхпорядкуденного:«За»–1174654437голосiв,щоскладає100%голосiв
акцiонерiв,якiбралиучастьузагальнихзборах;,«проти»-немає;«утрима-
лись»-немає.
5.2.Позачерговізагальнізборипроведені19.06.2015.Кворум76,0885%голо-
сів.СкликанiНаглядовоюрадоюБанку.Питання,щорозглядалисяназагаль-
нихзборах:1.Встановленнякiлькiсногоскладутаобраннячленiвлiчильної
комiсiї,встановленняпорядкупроведенняЗагальнихзборiвакцiонерiв.Обра-
нолiчильнукомiсiютазатвердженопорядокпроведенняЗагальнихзборiв.2.
ПрипиненняповноваженьчленiвНаглядовоїрадиПАТ«КСГБАНК».Рiшення
прийнято.3.ОбранняГоловитачленiвНаглядовоїрадиПАТ«КСГБАНК»,за-
твердження умов цивiльно-правових договорiв,що укладатимуться з ними,
встановленнярозмiруїхвинагороди,обранняособи,якауповноважуєтьсяна
пiдписаннядоговорiв(контрактiв)зГоловоютачленамиНаглядовоїрадиПАТ
«КСГБАНК».ОбраноНаглядовурадуПАТ«КСГБАНК»ускладi:ГоловаНа-
глядовоїради–СкиртаВiкторБорисович(представникакцiонераБлозовсько-
гоОлегаМихайловича);ЧленНаглядовоїради–КасьяновСергiйПавлович
(акцiонерПАТ«КСГБАНК»);ЧленНаглядовоїради–МажугаАнтонЮрiйович
(незалежний член Наглядової ради); Член Наглядової ради – ГогольЮрiй
Андрiйович(представникакцiонераБлозовськогоОлегаМихайловича);Член
Наглядової ради–КошкiнОлег Геральдович (незалежний членНаглядової
ради).ЗатвердженоумовидоговорiвзГоловоютачленамиНаглядовоїради
ПАТ«КСГБАНК».УповноваженоГоловуПравлiнняПАТ«КСГБАНК»Блозов-
ськогоОлегаМихайловичаукластидоговоризГоловоютачленамиНаглядо-
воїрадиПАТ«КСГБАНК».4.ПрипиненнядiїПоложенняпроРевiзiйнукомiсiю
ПАТ«КСГБАНК».Рiшенняприйнято. Голосувалиповсiх питанняхпорядку
денного:«за»–1164154437голосiв–100%присутнiхакцiонерiв,«проти»-
вiдсутнi,«утримались»-вiдсутнi.
6.Інформаціяпродивіденди.
Зарезультатамизвітноготапопередньогороківрішеннящодовиплати
дивідендівнеприймалися,дивiдендиненараховувалисятаневиплачу-
валися.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
2.Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностібанка(тис.грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усьогоактивів 449363 378225
Грошовікоштитаїхеквіваленти 11251 19986
Коштивіншихбанках 8805 24082
Кредититазаборгованістьклієнтів 391139 310430
Усьогозобов'язань 243320 180753
Коштибанків 0 8400
Коштиклієнтів 226147 170024
Усьоговласногокапіталутачасткаменшості 206043 197472
Статутнийкапітал 153000 153000
Чистийприбуток/(збиток) 1759 966
Чистийприбуток/(збиток)наоднупростуакцію(грн.) 0.0011 0.006
Скоригованийчистийприбуток/(збиток)наодну
простуакцію(грн.)

0.0011 0.006

Голова Правління О.М.Блозовський 20.04.2016р.

Приватне акцiонерне товариство «Гранд», код за
ЄДРПОУ  – 32360286; місцезнаходження: 76009, Івано-
Франківськаобл.,м.Iвано-Франкiвськ,вул.СимонаПетлю-
ри, буд. 2А/1; тел. (0342) 525309. Дата розкриття повного

текстурічноїінформаціїузагальнодоступнійінформаційній
базіданихКомісії–26.04.2016р.Адресасторінкивмережі
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію –
www.grand.prat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГРАНД»

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
І. Загальні відомості

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

2.КодзаЄДРПОУ:30434963
3.Місцезнаходження:01135,м.Київ,Золотоустівська,10-12,приміщен-

ня83влітеріА
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:0445855508,0445855507
5.Електроннапоштоваадреса:info@jupiter.com.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації:www.jupiter.com.ua
7.Видособливої інформаціїабоінформаціїпроіпотечніцінніпапери,

сертифікатифондуопераційзнерухомістю:Відомостіпрозмінускладупо-
садовихосібемітента

ІІ. Текст Повідомлення
ЗгіднопротоколузасіданняНаглядовоїрадиПрАТСК«ЮПІТЕРВІЄН-

НАІНШУРАНСГРУП»№76від22.04.2016р.дляорганізаціїроботиНа-
глядовоїрадипанаМартінаДівішаобранонапосадуГоловиНаглядової
ради.Строк,протягомякогоособабудеперебуватинапосадіГоловиНа-
глядовоїради,невизначено.МартінДівішзгодинарозкриттяпаспортних
данихненадав.Пакетомакційабочасткоювстатутномукапіталіемітента
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.Протягомостанніхп’ятироківМартінДівішзаймавкерівніпосадив
Акціонерномутоваристві«ВІЄННАІНШУРАНСГРУПАГВінерФерзіхерунг
Группе» (VIENNA INSURANCEGROUPAGWiener VersicherungGruppe),
обіймавпосадуГоловиНаглядовоїРадиПрАТСК«ЮПІТЕРВІЄННАІНШУ-
РАНСГРУП».

ЗгіднопротоколузасіданняНаглядовоїрадиПрАТСК«ЮПІТЕРВІЄН-
НАІНШУРАНСГРУП»)№76від22.04.2016р.дляорганізаціїроботиНа-
глядової ради панаФранцаФуксаобранона посадуЗаступника Голови
Наглядовоїради.Строк,протягомякогоособабудеперебуватинапосаді
ЗаступникаГоловиНаглядовоїради,невизначено.ФранцФуксзгодина
розкриттяпаспортнихданихненадав.Пакетомакційабочасткоювстатут-
номукапіталіемітентаневолодіє,непогашеноїсудимостізакорисливіта
посадовізлочининемає.Протягомостанніхп’ятироківФранцФуксзаймав

керівніпосадивАкціонерномутоваристві«ВІЄННА ІНШУРАНСГРУПАГ
Вінер Ферзіхерунг Группе» (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener
VersicherungGruppe), обіймав посаду ГоловиНаглядової РадиПрАТСК
«ЮПІТЕРВІЄННАІНШУРАНСГРУП».

ЗгіднопротоколузасіданняНаглядовоїрадиПрАТСК«ЮПІТЕРВІЄН-
НАІНШУРАНСГРУП»№76від22.04.2016р.подовженотермінповнова-
жень Голови Правління Васютіна Руслана Миколайовича (паспорт СТ
227404,виданийВасильківськимМВГУМВСУкраїнивКиївськійобласті
03.11.2010р.)на1рікз30.04.2016р.по29.04.2017р.Пакетомакційабо
часткоювстатутномукапіталіемітентаневолодіє,непогашеноїсудимості
за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років
обіймавпосадуГоловиПравлінняПрАТСК«ЮПІТЕРВІЄННАІНШУРАНС
ГРУП».

ЗгіднопротоколузасіданняНаглядовоїрадиПрАТСК«ЮПІТЕРВІЄН-
НАІНШУРАНСГРУП»№76від22.04.2016р.подовженотермінповнова-
женьПершогоЗаступникаГоловиПравлінняБордюгІриниВікторівни(пас-
порт СА 683780, виданий БердянськимМВ УМВС України в Запорізькій
обл.05.02.1998р.)на1рікз30.04.2016р.по29.04.2017р.Пакетомакцій
абочасткоювстатутномукапіталіемітентаневолодіє,непогашеноїсуди-
мості за корисливі та посадові злочини немає.Протягомостанніх п’яти
років обіймала посаду Першого Заступника Голови Правління ПрАТ СК
«ЮПІТЕРВІЄННАІНШУРАНСГРУП».

ЗгіднопротоколузасіданняНаглядовоїрадиПрАТСК«ЮПІТЕРВІЄН-
НАІНШУРАНСГРУП»№76від22.04.2016р.КрасовськуСвітлануВолоди-
мирівнуобранонапосадуЧленаПравліннязтерміномповноваженьна1
рік з 30.04.2016р. по29.04.2017р.КрасовськаСвітланаВолодимирівна
згодинарозкриттяпаспортнихданихненадавала.Пакетомакційабочаст-
коювстатутномукапіталіемітентаневолодіє,непогашеноїсудимостіза
корисливітапосадовізлочининемає.Протягомостанніхп’ятироківобій-
мала посадиЗаступника ГоловиПравлінняАТ«СГ«ТАС»,ПершогоЗа-
ступника Голови Правління і Заступника Голови Правління ПрАТ «УСК
«КНЯЖАВІЄННАІНШУРАНСГРУП».

III. Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноіз
законодавством.

Голова Правління Васютін Р.М.,25.04.2016р.

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

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

Повненайменування–ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР «СПЕКТР-Т»,;КодзаЄДРПОУ–14310661;Місцезнаходження
–04050,м.Київ,вул.Мельникова,2/10;Міжміськийкодтателефон-(044)481-
36-94;Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступнійін-
формаційнійбазіданихКомісії–22.04.16р.;АдресасторінкивмережіІнтернет,
наякійрозміщенорегулярнурічнуінформацію-http://www.spektrum-t.com.ua;
Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми,якоюпроведенийаудит
фінансовоїзвітності-Товариствозобмеженоювідповідальністю«Аудиторсько-
консалтинговагрупа«ЕКСПЕРТ»(32346015).Черговізагальнізборипроведені
08.04.15р.Перелікпитань:1.Обраннялiчильноїкомiсiї.2.Звiтдиректора.3.Звiт
наглядовоїради.4.Звiтревiзора.5.Затвердженнярiчногозвiту.6.Розподiлпри-
буткуiзбиткiв.7.ОбраннячленівНаглядовоїради.Всiпитанняпорядкуденно-
гобулорозглянуто.Всiзвiтизатвердженi.Взв'язкузнаявнiстюзбиткiв,при-
йнято рiшення дивiденди не сплачувати. Осiб, що подавали пропозицiї до
перелiкупитаньпорядкуденногонебуло.Дивiдендизарезультатамизвiтного
перiодутапопередньогоперiодівненараховувалисьтаневиплачувались.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усьогоактивів 786 940
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 387 604
Довгостроковіфінансовіінвестиції 10 10
Сумарнадебіторськазаборгованість 360 289
Грошовікоштитаїхеквіваленти 25 32
Власнийкапітал 574 766
Статутнийкапітал 122 122
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -122 -125
Поточнізобов'язанняізабеспечення 212 174
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію 0,00615 -0,127
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн.)

0,00615 -0,127

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 488000 488000
Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцін-
нихпаперіввласнихвипусківпротягомперіоду

--- ---

 Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР «СПЕКТР-Т» (код за ЄДРПОУ 14310661),
Місцезнаходження-04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10.Телефон
(факс)-(044) 481-36-94, Електронна поштова адреса-test_center@
spektrum-t.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет-http://www.
spektrum-t.com.ua

Видособливої інформації-відомостіпрозмінускладупосадовихосіб
емітента.

2. Текст повідомлення
Згіднозрiшеннямзагальнихзборiввiд21.04.16р.,взв’язкуздостроко-

вимприпиненнямповноважень,відбулисьнаступнізмінивскладіпосадо-
вихосіб:

2.1Припиненіповноваженнячленівнаглядовоїради,якіперебували
напосаді1рік:Державнаакціо-нернахолдинговакомпанія«Артем»(код
ЄДРПОУ14307699),розмірпакетаакцій–51,00%;КострицькогоВолоди-
мираВiталiйовича,пакетомакційневолодіє;ГрищенкоМариниАнатоліїв-
ни,пакетомакційневолодіє.

2.2 Обрані термiном на 3 роки члени наглядової ради: Державна
акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699),
розмірпакетаакцій–51,00%;ГрищенкоМариниАнатоліївни,пакетом
акційневолодіє,іншiпосади,якiобiймалапротягомостаннiх5рокiв-
вiце-президентДАХК «Артем»;СмальСтаніславМиколайович, паке-
томакційневолодіє,іншiпосади,якiобiймавпротягомостаннiх5рокiв
-ДАХК«Артем»-президентКомпанії-головапоравління,почеснийпре-
зидент.

Вищезазначеніпосадовіособинепогашеноїсудимостiзакорисливiта
посадовiзлочининемаютьтаненадализгодинарозкриттяпаспортних
даних.

3.Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальність згідно з
законодавством.

Директор Васильєв В.Л. 21.04.16р.
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Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні
І. Основні відомості про емітента

1.Повненайменуванняемітента,кодза
ЄДРПОУ,місцезнаходження,міжміський
кодтателефонемітента

Публічнеакціонернетовари-
ство«IНВЕСТ-КЛIМАТ»
31957561м.Київ
вул.С.Хохлових15
(044)590-29-27

2.Датарозкриттяповноготекстурічної
інформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії

26.04.2015

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,на
якійрозміщенорегулярнурічнуінформа-
цію

www.patcs.com.ua

4.Найменування,кодзаЄДРПОУ
аудиторськоїфірми(П.І.Б.аудитора—
фізичноїособи—підприємця),якою
проведенийаудитфінансовоїзвітності

ПП«Аудиторськакомпанія
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»,30687076

5.Інформаціяпрозагальнізбори(розділзаповнюєтьсяувипадку,якщо
емітент—акціонернетовариство).
Узвітномуперіоді08.04.2015р.булопроведенозагальнізбориакціонерівз
наступнимперелікомпитань,щорозглядалисяназборах:1.ОбранняЛічиль-
ноїкомісіїтавизначеннястрокуїїповноважень.2.ЗвітПравленняТовари-
ствапророботуза2014ріктаприйняттярішеннязанаслідкамирозгляду
звіту.3.ЗвітРевізійноїкомісіїТоваристваза2014ріктаприйняттярішенняза
наслідкамирозглядузвіту.4.ЗвітНаглядовоїрадиТоваристваза2014рікта
прийняттярішеннязанаслідкамирозглядузвіту.5.Затвердженнярічногозві-
туТовариствазарезультатамидіяльностіу2014році.6.Пророзподілпри-
буткуiзбитківТовариствазарезультатамидіяльностіу2014роцізурахуван-
ням вимог, передбачених законом. 7. Затвердження основних напрямків
діяльностіТовариствана2015рік.8.ПроприпиненняповноваженьНаглядо-
воїрадиТовариства.9.ПрообранняновогоскладуНаглядовоїрадиТовари-
ства.10.Прозатвердженняумовдоговорів,щоукладатимутьсязчленами
НаглядовоїрадиТовариства,встановленнярозміруїхвинагороди,обрання
особи,якауповноважуєтьсянапідписаннявищевказанихдоговорів.11.Про
станзбереженняактивівПАТ«IНВЕСТ-КЛIМАТ».Результатирозглядупитань
порядкуденного:всірішенняприйнятобільшістюголосівакціонерів,щобули
присутніназборахтаголосувализпитаньпорядкуденного.
22.07.2015р.булопроведенопозачерговізагальнізбориакціонерів,скли-
канізініціативиНаглядовоїрадиПАТ«IНВЕСТ-КЛIМАТ»знаступнимпе-
релікомпитань,щорозглядалисяназборах:1.Прообранняголови,се-
кретаряталічильноїкомісіїзборівтавизначеннястрокуїхповноважень.
2.Прорегламентзборів.3.ПроприпиненняПАТ«IНВЕСТ-КЛIМАТ»шля-
хомйоголіквідації.4.Продостроковеприпиненняповноваженьпосадо-
вихосіборганівуправлінняПАТ«IНВЕСТ-КЛIМАТ».5.Простворенняко-
місії з припинення (ліквідаційної комісії). 6. Про затвердження порядку
ліквідації ПАТ «IНВЕСТ-КЛIМАТ». Результати розгляду питань порядку
денного:всірішенняприйнято,більшістюголосівтабільшяктрьомачет-
вертямиголосівакціонерівзпитаньякіцьогопотребували,щобулипри-
сутніназборахтаголосувализпитаньпорядкуденного.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «IНВЕСТ-КЛIМАТ», на яких було
затверджено результати діяльності Товариства за звітний період, було
проведено 20.04.2016р. Перелік питань, що розглядались на зборах: 
1.Прообрання голови, секретаря талічильної комісії Загальних зборів
акціонерівТовариства,атакожвизначеннястрокуїхповноважень.2.Про
затвердженнярегламентутапорядкупроведеннязагальнихзборівакціо-
нерівТовариства.3.Звітліквідаційної комісіїТовариства за2015рік та
прийняттярішеннязанаслідкамирозглядузвіту.4.Прозатвердженняріч-
ногозвітуТовариствазарезультатамидіяльностіу2015році.5.Пророз-
поділприбуткуізбитківТовариствазарезультатамидіяльностіу2015році
зурахуваннямвимог,передбаченихзаконом.6.Прозатвердженнярезуль-
татів роботиліквідаційної комісії Товариства. 7.Про затвердженняпро-
міжноголіквідаційногобалансуТовариства.8.Прозатвердженняподаль-
шихдійліквідаційноїкомісії.Результатирозглядупитаньпорядкуденного:
всірішенняприйнято,більшістюголосівтабільшяктрьомачетвертями
голосів акціонерів з питаньякі цього потребували,щобулиприсутні на
зборахтаголосувализпитаньпорядкуденного.
6.Інформаціяпродивіденди.
Зарезультатамизвітноготапопередньогороківрішеннящодовиплати
дивідендівнеприймалось

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1.Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства

(тис.грн)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усьогоактивів 13975 52233
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 310 317
Довгостроковіфінансовіінвестиції 849 969
Запаси 7294 7204
Сумарнадебіторськазаборгованість 2146 38683
Грошовікоштитаїхеквіваленти 6 6
Власнийкапітал -96000 -37465
Статутнийкапітал 50760 50760
Статутнийкапітал 50760 50760
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -160185 -101733
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 49824 32912
Поточнізобов’язанняізабезпечення 60151 56786
Середньорічнакількістьакцій(шт.) 1015205 1015205
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

0 0

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

0 0

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 0 0
Цінніпапери
власнихвипусків,
викупленіпротягом
звітногоперіоду

загальнаномінальна
вартість

0 0

увідсоткахвідстатутного
капіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТ-КЛIМАТ»

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

нерухомістю) емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

І. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента Публiчнеакцiонернетовари-

ство«Чернiгiвський
м’ясокомбiнат»

2.КодзаЄДРПОУ 05507146
3.Місцезнаходження 14021,м.Чернiгiв,

вул.Любецька,буд.80
4.Міжміськийкод,телефонтафакс (0462)65-11-15(0462)65-11-15
5.Електроннапоштоваадреса mail@chmk.pat.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,
якадодаткововикористовується
емітентомдлярозкриттяінформації

http://chmk.pat.ua/

7. Вид особливої інформації відповідно
довимогглави1розділуІІІабоінформа-
ціїпроіпотечніцінніпапери,сертифікати
фондуопераційзнерухомістювідповід-
нодовимогглави2розділуІІІПоложен-
няпророзкриття інформаціїемітентами
ціннихпаперів,затвердженогорішенням
НКЦПФРвід03.12.2013№2826:

Змінаскладупосадовихосіб
емітента

ІІ. Текст повідомлення
ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)

припиненоповноваженняГоловиНаглядовоїрадиПанасенкоЮлiїЮрiївни
напiдставiЗУ«Проакцiонернiтовариства».Вонаперебуваланацiйпосадi
з26.11.2014,немаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзло-
чини,володiє9,9608%акцiйемiтента.Згодинарозкриттяпаспортнихда-
нихособоюненадано.

ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)
припинено повноваження члена Наглядової ради Голубової Оксани
МихайлiвнинапiдставiЗУ«Проакцiонернiтовариства».Вонаперебувала
нацiйпосадiз26.11.2014,немаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiта
посадовiзлочини,володiє9,8889%акцiйемiтента.Згодинарозкриттяпас-
портнихданихособоюненадано.

ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)
припинено повноваження члена Наглядової ради Лозицької Тетяни
АнатолiївнинапiдставiЗУ«Проакцiонернiтовариства».Вонаперебувала
нацiйпосадiз26.11.2014,немаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiта
посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття пас-
портнихданихособоюненадано.

ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)
припиненоповноваженнячленаРевiзiйноїкомiсiїРожковоїIриниСергiївни
напiдставiЗУ«Проакцiонернiтовариства».Вонаперебуваланацiйпосадi
з26.11.2014,немаєнепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзло-
чини,неволодiєакцiямиемiтента.Згодинарозкриттяпаспортнихданих
особоюненадано.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1.Повненайменуванняемітента, кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство
«Науково-виробничепідприємство«Радій»,14312430,вул.ГероївСталін-
града,буд. 29,м.Кіровоград,Кіровський,Кiровоградськаобласть, 25009,
Україна,(0522)37-30-20,55-53-96.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії:25.04.2016

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформацію:www.radiy.com

4.Найменування, код заЄДРПОУаудиторськоїфірми (П.І.Б. аудито-
ра—фізичноїособи—підприємця),якоюпроведенийаудитфінансової
звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторськафірма
«Аналітик-Аудит»,31008476

5.Інформаціяпрозагальнізбори.Річнізагальнізбориакціонеріввідбу-
лися24.04.2015року.Кворумзборів:99,49%.Порядокденнийбувсформо-
ванийтазатвердженийнаглядовоюрадою.Пропозиційвідакціонерівтаїх
представниківдоперелікупитаньпорядкуденногоненадходило.

ПОРЯДОКДЕННИЙ (перелікпитань,щовиносятьсяна голосування):
1.Прийняттярішеньзпитаньпорядкупроведеннязагальнихзборів.

2.ЗвітдирекціїпродіяльністьТоваристваза2014ріктаосновнінапрям-
кироботина2015рік.Прийняттярішеннязанаслідкамирозглядузвіту.

3.Звітнаглядовоїрадиза2014ріктаприйняттярішеннязанаслідками
розглядузвіту.4.Звіттависновкиревізійноїкомісіїза2014рік.Прийняття
рішеннязанаслідкамирозглядузвітутазатвердженнявисновків.5.Затвер-
дженнярічногозвітуТоваристваза2014рік.

6.Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у
2014році.7.Попереднєухваленнязначнихправочинів,якіможутьвчиня-
тисяТовариствомпротягомнебільшякодногорокуздатиприйняттятако-
горішення.8.ВнесеннязміндоСтатутуТовариства.

Зарезультатамирозглядупитаньпорядкуденногобулиприйняті такі
рішення: 1. Порядок розгляду питань порядку денного та регламент за-
твердити. 2. Звіт дирекції Товариства про господарську діяльність за
2014рікзатвердити.ОсновнінапрямкироботиТовариствана2015рікза-
твердити.3.Звітнаглядовоїрадипророботуза2014рікзатвердити.4.Звіт
ревізійної комісії пророботу за2014рік затвердити.Висновкиревізійної
комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.
5. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити. Показникифінансової
звітностіТоваристваза2014рікзатвердити.6.Прибутоквідгосподарської
діяльностіТоваристваза2014ріквсумі5691543грн.направитинапокрит-
тязбитківзаминулірокитарозвитоквиробничоїдіяльності.Дивідендиза
2014рікненараховуватитаневиплачувати.

7.Затвердитирішенняпропопереднєсхваленнязначнихправочинів,які
можутьвчинятьсяПублічнимакціонернимтовариством«Науково-виробниче
підприємство«Радій»протягомнебільшеякодногороку(змоментуприй-

няттяданогорішеннязагальнимизборамиакціонеріввід24.04.2015року),
асаме:договорикупівлі-продажу,поставки,найму(оренди),суборенди,під-
ряду,субпідряду,застави,пронаданняпослуг,доручення,комісії,позики,
позички,зберігання,страхування,банківськоговкладу,банківськогорахун-
ку, ренти, розпорядженнямайновимиправами інтелектуальної власності,
спільноїдіяльності,виконаннянауково-досліднихтаконструкторськихро-
біт,ліцензійнідоговори.Граничнавартістькожноготакогоправочинунепо-
виннаперевищуватистоп’ятдесятмільйонівєврозакурсомміжбанківських
торгівнадату,якапередуєднюукладанняправочину.Уповноважитинагля-
довурадупротягомодногорокузмоментуприйняттяданогорішенняза-
гальними зборами акціонерів від 24.04.2015 року, приймати усі рішення
щодоукладеннявищезазначенихзначнихправочинів.8.Затвердититавне-
стизмінидоСтатутуТовариствашляхомвикладенняСтатутувновійредак-
ції.Уповноважитиголовузагальнихзборів—акціонераТоваристваЗаніз-
друВ.В.тасекретарязагальнихзборів—уповноваженуособуакціонера
ТоваристваЗамедянськуН.М.напідписаннязміндоСтатуту.

ДоручитигенеральномудиректоруСіоріО.А.здійснитидіїподержавній
реєстраціїзміндоСтатуту.

6. Інформаціяпродивіденди.Зарезультатамиперіоду,щопередував
звітному,тарезультатамизвітногоперіодудивідендиненараховувалисяі
невиплачувалися.

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

звітний попередній
Усьогоактивів 577858 360811
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 71459 53773
Довгостроковіфінансовіінвестиції 12301 12205
Запаси 151082 72401
Сумарнадебіторськазаборгованість 210624 92579
Грошовікоштитаїхеквіваленти 129170 105477
Власнийкапітал 89855 78800
Статутнийкапітал 29610 29610
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 4543 1218
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 234189 234189
Поточнізобов’язанняізабезпечення 253814 47822
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

0,59 1,01

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

0,59 1,01

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 5640000 5640000
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальна
вартість

0 0

увідсоткахвідстатутно-
гокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»

ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Ярошенко Тетяни
ВiталiївнинапiдставiЗУ«Проакцiонернiтовариства».Вонаперебувалана
цiй посадi з 26.11.2014, не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовiзлочини,неволодiєакцiямиемiтента.Згодинарозкриттяпаспорт-
нихданихособоюненадано.

ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)
обрано Голову Наглядової ради Панасенко Юлiю Юрiївну в зв’язку з
вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочини,володiє9,9608%акцiйемiтента.
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi
обiймалаособапротягомостаннiх5рокiв:директорТОВ»Блок-Авто».

ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)об-
рано Члена Наглядової ради Голубову Оксану Михайлiвну в зв’язку з
вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочини,володiє9,8889%акцiйемiтента.
Згодинарозкриттяпаспортнихданихособоюненадано.Посади,якiобiймала
особапротягомостаннiх5рокiв:директорТОВ«Сафарi-Аргумент».

ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)об-
рано Члена Наглядової ради Яковлеву Дiану Валентинiвну в зв’язку з
вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочини,акцiямиемiтентаневолодiє.Згоди
нарозкриттяпаспортнихданихособоюненадано.Посади,якiобiймалаособа
протягомостаннiх5рокiв:з2014р,ТОВ«Основа-Буд-7»,юрисконсульт.

ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)об-
раноЧленаРевiзiйноїкомiсiїКурдюкОленуIванiвнувзв’язкузвакантнiстю

цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної судимостi за
корисливiтапосадовiзлочини,акцiямиемiтентаневолодiє.Згодинарозкрит-
тяпаспортнихданихособоюненадано.Посади,якiобiймалаособапротягом
останнiх5рокiв:2010р.-2013р.Полiкомбанк,аудиторвiддiлувнутрiшньогоау-
диту, з 2013 р. — заступник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту
Полiкомбанку. Згiдно з рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (протокол вiд
19.04.2016)КурдюкОленуIванiвнуобраноГоловоюРевiзiйноїкомiсiї.

ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)
обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Черненко Даяну Олегiвну в зв’язку з
вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочини,акцiямиемiтентаневолодiє.
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi
обiймалаособапротягомостаннiх5рокiв: з2016р,ТОВ«Основа-Буд-7»,
менеджерусферiоперацiйзнерухомiстю.

ЗарiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiв(протоколвiд19.04.2016№2)
обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Панасенко Тетяну Сергiївну в зв’язку з
вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочини,акцiямиемiтентаневолодiє.
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi
обiймалаособапротягомостаннiх5рокiв:пенсiонер.

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

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноіз
законодавством.

2.Найменуванняпосади:Директор Касьяненко Вячеслав Володими-
рович,20.04.2016

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



№80, 26 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29

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

I. Основні відомості про емітента
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодта
телефонемітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАН-
СПОРТНА КОМПАНIЯ» , 34221158
Одеська , Приморський, 65007, м. Одеса,
вул.Новощепнийряд,5(048)777-74-85,

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

26.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

bus.emitents.od.ua

4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми(П.І.Б.аудитора-фізич-
ної особи - підприємця),
якоюпроведенийаудитфі-
нансовоїзвітності

Товариствозобмеженоювiдповiдальнiстю
«Аудиторськафiрма«Економiчнiпрiоритети»,
34995264

5.Інформаціяпро
загальнізбори(розділ
заповнюєтьсяувипадку,
якщоемітент-акціонерне
товариство)

6.04.2015р.відбулисьчерговізагальнізбори
акціонерів:
Питання,щорозглядалисяназагальнихзбо-
рах: Обрання лiчильної комiсiї; звiт Дирекцiї
про результати фiнансово-господарської
дiяльностiТоваристваза2014р.; звiтНагля-
довоїрадиТоваристваза2014р.;затверджен-
нязвiтуiвисновкiвРевiзiйноїкомiсiїза2014р.;
затвердженнярiчногозвiтутабалансуза2014
р.; розподiл прибутку i збиткiвТовариства за
2014 р.; в несення змiн до складу органiв
управлiння та контролюТовариства.Осiб,що
подавали пропозицiї до порядку денного не
було.
Вирiшили:
1) Затвердити наступний склад лiчильної
комiсiї: Голова комiсiї: - Шкатула Галина
Iванiвна; Члени комiсiї: - Шкодiн Володимир
Сергiйович;-НазаренкоТетянаЛеонiдiвна.
2) Затвердити звiт Генерального директора
про результати фiнансово-господарської
дiяльностiТоваристваза2014рiк.

3) Затвердити звiт Наглядової ради Товари-
стваза2014рiк.
4) Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної
комiсiїза2014рiк.
5) Затвердити рiчний звiт та баланс Товари-
стваза2014рiк.
6) Нарахування та виплату дивiдендiв не
здiйснювати.
7) Змини до складу Наглядової ради та
РевiзiйноїкомiсiїТоваристваневносити.

6.Інформаціяпродивіденди.
Рішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

1.Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства
(тис.грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усьогоактивів 89342 107706
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 15304 26223
Довгостроковіфінансовіінвестиції 56570 56570
Запаси 1635 2170
Сумарнадебіторськазаборгованість 15 6280
Грошовікоштитаїхеквіваленти 150 130
Власнийкапітал -6570 9518
Статутнийкапітал 617 617
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -8028 -1300
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 84226 10000
Поточнізобов'язанняізабезпечення 11686 88188
Чистийприбуток(збиток)наоднупросту
акцію(грн)

-0.002728 -0.00044

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

-0.002728 -0.00044

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 2466616 2466616
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальна номінальна вар-
тість

0 0

увідсоткахвідстатутного
капіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витрачених
навикупціннихпаперіввласнихвипусків
протягомперіоду

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКА КОМПАНІЯ ПРОМИС-
ЛОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ»;2.Код
заЄДРПОУ:003107353.Місцезнаходження:36014м.Полтава,вул.Харчо-
виків27;4.Міжміськийкод,телефонтафакс:0532566707,0532566707;
5.Електроннапоштоваадреса:ppmb@zond.com.ua;6.Адресасторінкив
мережіІнтернет,якадодаткововикористовуєтьсяемітентомдлярозкриття
інформації:ppmb.pat.ua;7.Видособливоїінформації:Відомостіпрозміну
складупосадовихосібемітента

ІІ. Текст Повідомлення
Згіднорішеннязагальнихвід22квітня2016року,протокол№23,звіль-

нено з посади голови наглядової ради представника акціонераМЕРНА-
ЛІКСІНВЕСТМЕНТСЛТДКарасикаОлександраДавидовича,паспортКН
№263484,виданийЛенінськимРВПМУУМВСУкраїнивПолтавськійобл.
15.11.1996р.,володіє0,002182%акцій.Останні5роківпрацювавголовою
наглядовоїрадиПрАТ«Полтавапроммашбуд».Непогашеноїсудимостіза
корисливітапосадовізлочининемає.

Згіднорішеннязагальнихвід22квітня2016року,протокол№23,звіль-
ненозпосадичленанаглядовоїрадипредставникаакціонераМЕРНАЛІКС
ІНВЕСТМЕНТСЛТДСамсоновуДар'юГеннадіївну, паспортВВ№832994
виданий03.01.1997р.АвдіївськимМВУМВСУкраїнивДонецькійобл.Во-
лодіє0,00%акцій.Останні5роківпрацюваланапосадічленанаглядової
радиПрАТ«Полтавапроммашбуд».Непогашеноїсудимостізакорисливіта
посадовізлочининемає.

Згіднорішеннязагальнихвід22квітня2016року,протокол№23,звіль-
ненозпосадичленанаглядовоїрадипредставникаакціонераПАТ«ЗНВКІФ
«Капітальні інвестиції» Політучого Олександра Івановича, паспорт КН
№303288,виданий03.01.1997р.КиївськимРВПМУУМВСУкраїнивПол-

тавськійобл.Володіє0,00%акцій.Останні 5роківпрацюєпрезидентом-
головоюнаглядовоїрадиПАТ«ЗНВКІФ«Капітальніінвестиції».Непогаше-
ноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.

ФізичнаособаКарасикОлександрДавидовичєпредставникомакціоне-
раМЕРНАЛІКСІНВЕСТМЕНТСЛТД,щоволодіє75%акційємітента.Ком-
паніязареєстрованазазаконодавствомреспублікиКіпр,маєзаєрестрова-
нийофісзаадресоюАрхіпелагМакаріу111,155,ПРОТЕАСХАУС,5поверх,
п.с.3026, Лімасол,Кіпр. реєстраційний номер НЕ 266307. Карасик Олек-
сандрДавидовичмаєстажкерівноїроботи28років.Обранийна3роки.
Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.Останні
5роківпрацювавголовоюнаглядовоїрадиПрАТ«Полтавапроммашбуд».

ФізичнаособаСамсоноваДар'яГеннадіївнаєпредставникомакціонера
МЕРНАЛІКСІНВЕСТМЕНТСЛТД,щоволодіє75%акційємітента.Компанія
зареєстрована за законодавством республіки Кіпр, має заєрестрований
офісзаадресоюАрхіпелагМакаріу111,155,ПРОТЕАСХАУС,5поверх,
п.с.3026,Лімасол,Кіпр.реєстраційнийномерНЕ266307.СамсоноваДар'я
Геннадіївнамаєстажкерівноїроботи8років.Обранана3роки.Непогаше-
ноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.Останні5роківпра-
цюваланапосадічленанаглядовоїрадиПрАТ«Полтавапроммашбуд».

ФізичнаособаПолітучийОлександрІвановичєпредставникомакціоне-
раПАТ«ЗНВКІФ«Капітальніінвестиції»,щоволодіє24,065%акційемітен-
та.КомпаніязареєстрованавУкраїні,КодЄДРПОУ34693440,заадресою
01030,м.Київ.вул.Б.Хмельницького32.оф.49.ПолітучийОлександрІва-
новичволодіє0,00%акцій,маєстажкерівноїроботи35років,ббранийна
3роки.Останні5роківпрацюєпрезидентом-головоюнаглядовоїрадиПАТ
«ЗНВКІФ«Капітальні інвестиції».Непогашеної судимості за корисливі та
посадовізлочининемає.

III. Підпис
Директор Карман З.М. підтверджуєдостовірність інформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щонесевідповідальністьзгідноіззаконо-
давством,22.04.2016р.

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.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

Публiчнеакцiонернетовариство«Спецав-
томатика»,00226885Одеська,Малинов-
ський,65033,Одеса,Гастелло,52(048)
715-79-31,

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступній
інформаційнійбазіданих
Комісії

25.04.2016

3.Адресасторінки
вмережіІнтернет,наякій
розміщенорегулярнурічну
інформацію

specauto.emitents.od.ua

4.Найменування,кодза
ЄДРПОУаудиторськоїфірми
(П.І.Б.аудитора-фізичної
особи-підприємця),якою
проведенийаудитфінансо-
воїзвітності

Товариствозобмеженоювiдповiдальнiстю
«Аудиторськафiрма«ЕКОНОМIЧНI
ПРIОРИТЕТИ»,34995264

5.Інформаціяпрозагальні
збори(розділзаповнюєтьсяу
випадку,якщоемітент-акці-
онернетовариство)

23.04.2015р.відбулисьчерговізагальні
збориакціонерів.
Порядокденний:
1.Обраннялiчильноїкомiсiї.
2.ЗвiтПравлiнняпрорезультати
фiнансово-господарськоїдiяльностi
Товаристваза2014р.
3.ЗвiтНаглядовоїрадиТоваристваза
2014р.
4.ЗатвердженнязвiтуiвисновкiвРевiзiйної
комiсiїза2014р.
5.Затвердженнярiчногозвiтутабалансу
за2014р.
6.РозподiлприбуткуiзбиткiвТовариства
за2014р.
7.Внесеннязмiндоскладуорганiв
управлiннятаконтролюТовариства.
Осiб,щоподавалипропозицiїдопорядку
денногонебуло.Всiрiшенняприйнятi
бiльшiстюголосiвприсутнiхакцiонерiв
Товаристватаїхпредставникiв,за
принципомголосування:1акцiя-1голос.

Результатирозглядупитань(вирiшили):
1.Затвердитискладлiчильноїкомiсiї.
2.ЗатвердитизвiтПравлiнняпрорезульта-
тифiнансово-господарськоїдiяльностi
Товаристваза2014рiк.
3.ЗатвердитизвiтНаглядовоїради
Товаристваза2014рiк.
4.ЗатвердитизвiттависновкиРевiзiйної
комiсiїза2014рiк.
5.Затвердитирiчнийзвiттабаланс
Товаристваза2014рiк.
6.Взв’язкувiдсутнiстюприбуткуза
пiдсумкамидiяльностiТовариствав2014
р.нарахуваннятавиплатудивiдендiвне
здiйснювати.
7.Змiнидоскладуорганiвуправлiннята
контролюневносити.

6.Інформаціяпродивіденди.
Рішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось

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

(тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 34512 34780
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 5462 5871
Довгостроковіфінансовіінвестиції 108 108
Запаси 336 369
Сумарнадебіторськазаборгованість 9931 9797
Грошовікоштитаїхеквіваленти 473 9
Власнийкапітал 33458 33549
Статутнийкапітал 29500 29500
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -177 -86
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 0 0
Поточнізобов'язанняізабезпечення 1054 1231
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію(грн) -0.00077 -0.00069
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

-0.00077 -0.00069

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 118000000 118000000
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

загальнаномінальна
вартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцінних
паперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦАВТОМАТИКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента –ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ». 2. Код за ЄДРПОУ емітента –
00190644.3.Місцезнаходження–65005,м.Одеса,вул.Болгарськабуд.64.
4.Міжміськийкод,телефонтафакс–(048)75049737504785.5.Електронна
поштоваадреса–odessa@bruht.com.ua.6.АдресасторінкивмережіІнтер-
нет,якадодаткововикористовуєтьсяемітентомдлярозкриттяінформації
– http://eurofinance.kiev.ua/vtormety. 7. Вид особливої інформації – зміна
складупосадовихосібемітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 21.04.2016 р. Черговими загальними зборами

акцiонерiввiд21.04.2016р.(протокол№1вiд21.04.2016р.)прийняторiшення
проприпиненняповноваженьтаобранняпосадовихосiбТовариства.Припи-
нено повноваження Голови Наглядової ради Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Металiнвест ЛТД», код ЄДРПОУ 37396799, на пiдставi
рiшеннячерговихзагальнихзборiвакцiонерiв(протокол№1вiд21.04.2016р.)
у зв'язку iз переобраннямНаглядової ради.Володiє 13941772акцiями,що
складає91,0436%вiдстатутногокапiталутовариства(1394177,2грн.).Строк,
протягом якого перебував на посадi: 2 роки. Посадова особа непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Припиненоповноваження
Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадовою
особоюненаданозгодинарозкриттяпаспортнихданих),напiдставiрiшення
черговихзагальнихзборiвакцiонерiв(протокол№1вiд21.04.2016р.)узв'язку
iзпереобраннямНаглядовоїради.Неволодiєакцiямитовариства,їїчасткав
статутному капiталi складає 0,00%. Строк, протягом якого перебував на
посадi:2роки.Посадоваособанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовi
злочини не має. Припинено повноваження Члена Наглядової ради
МохаммадханiомранХоссейнЗолфалi(посадовоюособоюненаданозгоди
на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних

зборiвакцiонерiв(протокол№1вiд21.04.2016р.)узв'язкуiзпереобранням
Наглядовоїради.Володiє7000акцiями,щоскладає0.0457%вiдстатутного
капiталутовариства(700,00грн.).Строк,протягомякогоперебувавнапосадi:
2роки.Посадоваособанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзло-
чининемає.ОбраноГоловоюНаглядовоїрадиМохаммадХанiОмранШервiн
Алi(посадовоюособоюненаданозгодинарозкриттяпаспортнихданих),на
пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд
21.04.2016р.)узв'язкуiзпереобраннямНаглядовоїради.Неволодiєакцiями
товариства,часткавстатутномукапiталiскладає0,00%.Призначеностроком
на3роки.Iншiпосади,якiобiймалаособапротягомостаннiхп'ятирокiв:за-
ступникгенеральногодиректора.Посадоваособанепогашеноїсудимостiза
корисливiтапосадовiзлочининемає.ОбранонапосадуЧленаНаглядової
радиРафiєзадехМалекшахМаджiдАхмад(посадовоюособоюненаданозго-
динарозкриттяпаспортнихданих),напiдставiрiшеннячерговихзагальних
зборiвакцiонерiв(протокол№1вiд21.04.2016р.)узв'язкуiзпереобранням
Наглядовоїради.Неволодiєакцiямитовариства,часткавстатутномукапiталi
складає0,00%.Призначенострокомна3роки.Iншiпосади,якiобiймалаосо-
бапротягомостаннiхп'ятирокiв:перекладач.Посадоваособанепогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.ОбранонапосадуЧлена
НаглядовоїрадиОмранХоссейнЗолфалi(посадовоюособоюненаданозго-
динарозкриттяпаспортнихданих),напiдставiрiшеннячерговихзагальних
зборiвакцiонерiв(протокол№1вiд21.04.2016р.)узв'язкуiзпереобранням
Наглядовоїради.Володiє7000акцiями,щоскладає0.0457%вiдстатутного
капiталутовариства(700,00грн.).Призначенострокомна3роки.Iншiпосади,
якiобiймалаособапротягомостаннiхп'ятирокiв:директор.Посадоваособа
непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

ІІІ. Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноз
законодавством.

Головаправління(генеральнийдиректор)БабаджанянС.М.,22.04.2016р.
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Річна інформація емітента цінних паперів 
ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗБУД»

І. Основні відомості про емітента
1.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходжен-
ня,міжміськийкодтателефон
емітента

ПАТ«Чернігівгазбуд»ЄДРПОУ
03335735,14029,Чернігівськаобл.,
м.Чернігів,проспектМиру,225а;
Телефон:(04622)5-21-88,

2.Датарозкриттяповноготекстуріч-
ноїінформаціїузагальнодос-.тупній
інформаційнійбазіданихКомісії

28.04.2016p

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

Pat.ua

4.Найменування,кодзаЄДРПОУ
аудиторської фірми, якою прове-
денийаудитфінансовоїзвітності

TOB«Аудиторськафірма«Порада»
22820910
м.Чернігів-5Котляревського4кв.132

5.Інформаціяпрозагальнізбори: Видзагальнихзборів-чергові.Дата
проведення30.04.2015р.Кворум
зборів68,5%дозагальноїкількості
голосів.
Порядокденний:1.Обраннячленiв
лiчильноїкомiсiї,включаючиголову.
2.Обранняголовуючоготасекретаря
загальнихзборiв,затвердження
регламентузагальнихзборiв.
3.Прийняттярiшеннязанаслiдками
розглядузвiтуНаглядовоїрадиза
2014рiк.
4.Прийняттярiшеннязанаслiдками
розглядузвiтуДиректораза2014рiк.
5.Прийняттярiшеннязанаслiдками
розгляду.Ревiзiйноїкомiсiїза
2014рiк.
ЗатвердженнявисновкуРевiзiйної
комiсiїзапiдсумкамиперевiрки
фiнансово-господарськоїдiяльностi
товариства2014рiк.
6.Затвердженнярiчногозвiту(рiчної
фiнансовоїзвiтностi)товариства
2014рiк.
7.Розподiл(покриття)збиткiв
2014року.
8.Пропопереднєсхваленнязначних
правочинiвтовариства.
9.Припиненняповноваженьчленiв
наглядовоїради.
10.Обраннячленiвнаглядовоїради
Товариства.
11Затвердженняумовдоговорiв
(контрактiв),щоукладатимутьсяз
членамиНаглядовоїради.Обрання
особи,якауповноважуєтьсяна
пiдписаннядоговiрiв(контрактiв)з
ними.

6.Інформаціяпродивіденди. Дивідендитовариствомненарахо-
валисьтанесплачувались

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усьогоактивів 3420 4925
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 631 635
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 1902 1952
Сумарнадебіторськазаборгованість 593 1890
Грошовікоштитаїхеквіваленти 10 18
Власнийкапітал -3256 -3309
Статутнийкапітал 1292 1292
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -5169 -5222
Чистийприбуток(збиток) 57 -78
Поточнізобов’язанняізабезпечення 6676 8234
Чистийприбуток(збиток)наоднупросту
акцію(грн)

-0,015 -0,015

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн)

-0,015 -0,1

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 5166320 5166320
Цінніпаперивласнихвипусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

невикупали-
ся

невикупали-
ся

Директор Моцьор В.В.

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

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПЕЙСЬ КИЙ СТРА-
ХОВИЙ АЛЬЯНС»,19411125,
Глибочицька,33-37,м.Київ,Шевченківський,
04050,Україна,(044)254-63-00

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступній
інформаційнійбазіданих
Комісії

28.04.16

3.Адресасторінкив
мережіІнтернет,наякій
розміщенорегулярнурічну
інформацію

www.eia.com.ua

Голова Правління  М.В.Воронянська

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВ ГАРАНТ» (код за
ЄДРПОУ22887185).Місцезнаходження–03062,м.Київ, пр.Пере-
моги, 67. Телефон (факс) – (044) 454-75-25. Електронна поштова
адреса–yaroslav@garant.kiev.ua.АдресасторінкивмережіІнтернет
–www.akv-garant.ua.Видособливоїінформації–відомостіпрозміну
складупосадовихосібемітента.

2. Текст повідомлення
Згіднозрішеннямзагальнихзборіввід22.04.16р.відбулисяна-

ступнізміниускладіпосадовихосіб:
2.1.Переобранийтерміномна5роківнапосадуголовиправління

Ромасевич Ярослав Васильович, термін перебування на посаді –
5років,розмірпакетаакцій–12%;Переобранатерміномна5років
напосадучленаправлінняЧеркасоваОленаВікторівна,термінпере-
буваннянапосаді–5років,пакетомакційневолодіє;Обранатермі-
номна5роківнапосадучленаправлінняКонькоАллаВолодимирів-
на, пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймала протягом
останніх5років–ПрАТ«НФСК«Добробут»,заступникголовногобух-
галтера,ПрАТСК«АКВГАРАНТ»,головнийбухгалтер.

2.2.Припиненіповноваженнячленівревізійноїкомісії,щоперебу-
валинапосаді5років:КлочекаВалеріяМиколайовича,розмірпакета
акцій–6%;ГолубєваГеоргіяВолодимировича,розмірпакетаакцій–
1%.Замістьцихпосадовихосібнапосадинікогонепризначено.

2.3.Обранотерміномна5роківревізоромКлочекаВалеріяМико-
лайовича,розмірпакетаакцій–6%,іншіпосади,якіобіймавпротягом
останніх5років–директорТОВ«РК«Партнер».

Вищезазначеніпосадовіособинепогашеноїсудимостізакорисли-
вітапосадовізлочининемаютьтаненадализгодунарозкриттяпас-
портнихданих.

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

щоміститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідаль-
ністьзгідноззаконодавством.

Голова правління Ромасевич Я.В.,22.04.16р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, 

(044) 4983815
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 Річна інформація за 2015 рік 
ПрАТ «Хімчистка»

1.Повненайменуванняемітента,код«ЄДРПОУ»,місцезнаходження,
міжміський код та телефоне емітента:Приватне акціонерне товари-
ство«Хімчистка»,кодзаЄДРПОУ03054663,місцезнаходженняКиїв-

ськаобл.,м.БілаЦерква,вул.Павліченко,23,телефон:(04563)-53470.
2.Датарозкриттяповноготекстурічної інформаціїузагальнодос-

тупнійінформаційнійбазіданихКомісії:25.04.2016р.
3.Адресасторінкивмережі Інтернет,наякійрозміщенорегулярну

річнуінформацію:infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 «ХІМЧИСТКА»

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі-
тента,кодзаЄДРПОУ,місцез-
находження,міжміськийкодта
телефонемітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ 
ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ 
IЗОЛЯТОРIВ»,00214652Донецька,
Слов’янський,84105,Слов’янськ,Крама-
торська,79(626)668006,(06262)34332,

2.Датарозкриттяповноготек-
стурічноїінформаціїузагаль-
нодоступнійінформаційнійбазі
данихКомісії

26.04.2016

3.АдресасторінкивмережіІн-
тернет,наякійрозміщенорегу-
лярнурічнуінформацію

www.szvi.com.ua

4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П.І.Б.аудитора—фізичноїосо-
би—підприємця), якоюпрове-
денийаудитфінансовоїзвітності

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

5. Інформація про загальні
збори (розділ заповнюється у
випадку,якщоемітент—акціо-
нернетовариство)

У2015роцічерговізагальнізбориневід-
бувалися у зв’язку проведенням за міс-
цемрозташуванняПАТ«СЗВІ»АТОтапо
теперішнійчаспроводитьсяАТОуДоне-
цькій області. Останні чергові загальні
збориакціонерівТовариствопроводилоу
2013році,кворумзборів—92.6745

6.Інформаціяпродивіденди.
Рішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 21864 21974
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 2164 5156
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 625 15
Сумарнадебіторськазаборгованість 18377 16105
Грошовікоштитаїхеквіваленти 2 2
Власнийкапітал 9222 9602
Статутнийкапітал 20096 20096
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -12149 -11902
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 0 0
Поточнізобов’язанняізабезпечення 12642 12372
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію(грн) -0.00095 -0.01795
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

-0.00095 -0.00095

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 401918800 401918800
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

загальнаноміналь-
навартість

увідсоткахвід
статутногокапіталу

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцін-
нихпаперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0

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

нерухомістю) емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

1. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАРІУПОЛЬ — АВТО»

2.КодзаЄДРПОУ05419643
3. Місцезнаходження 87531, Донецька область, м. Марiуполь, 

вул. Макара Мазая, 6.
4.Міжміськийкод,телефонтафакс(0629) 47-32-61(0629) 47-32-63
5.Електроннапоштоваадресаmariupol_avto@emitent.net.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформаціїwww.maryupolavto.emit.com.ua
7.Видособливоїінформаціївідповіднодовимогглави1розділуIIIабо

інформаціїпроіпотечніцінніпапери,сертифікатифондуопераційзнеру-
хомістювідповіднодовимог глави2розділу IIIцьогоПоложенняЗміна 
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
22.04.2016р. річними загальними зборамиакціонерівПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА«МАРІУПОЛЬ—АВТО»прийняторішен-
няпрозмінускладупосадовихосібемітента,асаме:

-припинено повноваженняголовиРевізійноїкомісіїХартСвітланиІванів-
ни(паспортВА500162виданийІллічівськимРВМаріупольськогоМУУМВС
України24.09.1996р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.Повноваженняпо-
садовоїособиприпиняютьсяз30квітня2016року.Володієчасткоюустатутно-
мукапіталіемітента,щоскладає0,2439%(3000шт.акційноміналом750,00грн.).
Обіймаладанупосадуз29.04.2014р.;непогашенихсудимостейзакорисливі
тапосадовізлочининемає.Замістьзвільненоїособинікогонепризначено.

-припинено повноваженнячленаРевізійноїкомісіїШляхтовоїЛюд-
милиМиколаївни(паспортВА041371виданийЖовтневимРВМаріуполь-
ськогоМУУМВСУкраїни23.12.1995р.)зарішеннямрічнихзагальнихзбо-
рів.Повноваженняпосадовоїособиприпиняютьсяз30квітня2016року.
Володіє часткою у статутному капіталі емітента, що складає 1,820%
(22388 шт. акцій номіналом 5 597,00грн.). Обіймала дану посаду з
29.04.2014р.;непогашенихсудимостейзакорисливітапосадовізлочини
немає.Замістьзвільненоїособинікогонепризначено.

-припинено повноваженнячленаРевізійноїкомісіїБулгаковоїВікто-
ріїІванівни(паспортВК091220виданийІллічівськимРВМаріупольського
МУУМВС08.02.2005р.) зарішеннямрічних загальних зборів.Повнова-
женняпосадовоїособиприпиняютьсяз30квітня2016року.Володієчаст-
коюустатутномукапіталіемітента,щоскладає0,1626%(2000шт.акцій,
номіналом500,00грн.).Обіймаладанупосадуз29.04.2014р.;непогаше-
нихсудимостейзакорисливітапосадовізлочининемає.Замістьзвільне-
ноїособинікогонепризначено.

- обрано на посаду Ревізора Харт Світлану Іванівну (паспорт ВА
500162виданийІллічівськимРВМаріупольськогоМУУМВСУкраїни,ви-
даний24.09.1996р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.Володієчаст-
коюустатутномукапіталіемітента,щоскладає0,2439%(3000шт.акцій
номіналом750,00грн.).Особупризначеноз01травня2016рокустроком
на5років.Допризначенняпротягомостанніхп’ятироківзаймавнаступні
посади:ГоловаревізійноїкомісіїТовариства.Непогашенихсудимостейза
корисливітапосадовізлочининемає;

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

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
ззаконодавством. Генеральний директор Каплан Георгій Вікторович 
22.04.2016р.

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

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

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

1.Повненайменуванняемітента, кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітентаПриватне акціонерне товариство 

«Європейське туристичне страхування», код34692526,04071,м.Київ,
вул.Спаська,5,оф.15тел.(044)220-00-07

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії22.04.2016;

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформаціюwww.erv.ua. 

Голова Правління  М.М.Бойчин

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ»
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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, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Публiчнеакцiонерне
товариство «Енергопостачальна компанiя «Житомиробленерго»,
22048622,УкраїнаЖитомирськаобл.Корольовськийр-н10008м.Жи-
томирвул.Пушкiнська,буд.32/8,(0412)40-20-59

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.  
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений ау-
дит фінансової звітності: ТОВ «Партнерське товариство «АКо»,
31911511

5. Інформація про загальні збори: 
24.04.2015проведенорічнізагальнізбори.ЧерговiЗагальнiзбори

акцiонерiвПАТ«ЕК»ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»вiдбулися24.04.2015р.
РеєстрацiйнакомiсiяпровелареєстрацiюакцiонерiвПАТ«ЕК«ЖИТО-
МИРОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представникiв 24 квiтня
2015рокуз8годин00хвилиндо8годин45хвилин.Начасзакриття
реєстрацiїреєстрацiйноюкомiсiєюзареєстровано15акцiонерiвтаїх
уповноважених представникiв, що безпосередньо або на пiдставi
довiреностей представляють iнтереси власникiв простих iменних
акцiй,зних10осiб,якiсукупноволодiють8613неголосуючихпростих
iменнихакцiйта5осiб,якiсукупноволодiють111662884голосуючих
простих iменних акцiй, що становить 92,48 % загальної кiлькостi
голосiвакцiонерiвТовариства,якiприйнятiдлявизначеннякворуму.
КворумдляпроведенняЗагальнихзборiвакцiонерiвТоваристває.По-
рядокденний(Перелiкпитань,щовиносятьсянаголосування).1.Обрання
лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ЕК «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далi — Товариство), припинення повноважень
лiчильної комiсiї Товариства. 2.Про порядок проведення Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Звiт Правлiння про результати
фiнансово-господарськоїдiяльностiТовариства за2014рiк таприй-
няттярiшеннязанаслiдкамирозглядузвiтуПравлiнняТовариства.4.
ЗвiтНаглядовоїрадиТоваристваза2014рiктаприйняттярiшенняза
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5. Звiт
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за
наслiдкамирозглядузвiтуРевiзiйноїкомiсiїТовариства.Затверджен-
ня висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчного
звiтуТоваристваза2014рiк.7.РозподiлприбуткутазбиткiвТовари-
ствазапiдсумкамироботив2014роцi.8.Затвердженнярозмiрурiчних
дивiдендiвТовариства.9.Просхваленнята/абовчиненняправочинiв.
10.ПродостроковеприпиненняповноваженьчленiвРевiзiйноїкомiсiї
Товариства.11.ОбраннячленiвРевiзiйноїкомiсiїТовариства.12.За-
твердженняумовдоговорiв,щоукладатимутьсязчленамитаГоловою
РевiзiйноїкомiсiїТовариства,встановленнярозмiруїхвинагороди,об-
ранняособи,якауповноважуєтьсянапiдписаннядоговорiвзчленами
таГоловоюРевiзiйноїкомiсiї.ДоПАТ«ЕК«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
звернуласячленРевiзiйноїкомiсiїКравчукIринаОлександрiвназза-
явою про припинення її повноважень як Члена Ревiзiйної комiсiї з
24.04.2015 року. Згiдно з Законом України «Про акцiонернi товари-
ства»,СтатутомТоваристватаПоложеннямпроРевiзiйнукомiсiю,ви-
никланеобхiднiстьпровестиповторновиборичленiвРевiзiйноїкомiсiї.
ПитанняпропереобраннячленiвРевiзiйноїкомiсiїбуливключенiвпо-
рядокденнийзагальнихзборiв.Поусiхпитанняхпорядкуденногопро-
водилосьголосуванняiзрозрахункуоднапростаiменнаакцiя—один
голос.Голосуваннязаусiмапитаннямипорядкуденногопроводилось
бюлетенями.

Повсімпитаннямпорядкуденногорішенняприйнятівідповіднодо
чинногозаконодавства.

12.08.2015 проведено позачергові загальні збори. Позачерговi
загальнiзбориакцiонерiвбулискликанiНаглядовоюрадоюПАТ«ЕК
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» вiдповiдно до п. 5 ст. 47 Закону України
«Проакцiонернiтовариства».Реєстрацiйнакомiсiяпровелареєстрацiю
акцiонерiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених
представникiв 12 серпня 2015 року з 9 годин 00 хвилин до 9 годин
45хвилин.Начасзакриттяреєстрацiїреєстрацiйноюкомiсiєюзареє-
стровано20акцiонерiвтаїхуповноваженихпредставникiв,щобезпо-
середньо або на пiдставi довiреностей представляють iнтереси

власникiвпростихiменнихакцiй,зних15осiб,якiсукупноволодiють
23 576 не голосуючих простих iменних акцiй та 5 осiб, якi сукупно
володiють111652311 голосуючихпростих iменнихакцiй,щостано-
вить 92,45 % загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства, якi
прийнятiдлявизначеннякворуму.КворумдляпроведенняЗагальних
зборiвє.Запiдсумкамиреєстрацiїувiдповiдностiдочинногозаконо-
давстваУкраїниЗагальнiзборивизнаютьсяправомочними.ПОРЯДОК
ДЕННИЙ(Перелiкпитань,щовиносятьсянаголосування):1.Обрання
лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ЕК «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далi — Товариство), припинення повноважень
лiчильної комiсiї Товариства. 2.Про порядок проведення Загальних
зборiвакцiонерiвТовариства.3.Просхвалення/наданнязгодинавне-
сення змiн в умови договору/договорiв, що укладений/укладенi з
ПАТ «Альфа-Банк». По усiх питаннях порядку денного проводиться
голосуванняiзрозрахункуоднапростаiменнаакцiя—одинголос.Го-
лосуваннязаусiмапитаннямипорядкуденногопроводитьсябюлете-
нями.

Повсімпитаннямпорядкуденногорішенняприйнятівідповіднодо
чинногозаконодавства.

6. Інформація про дивіденди
Зарезультатамизвітного

періоду
Зарезультатамиперіоду,
щопередувавзвітному

запростими
акціями

заприві-
лейовани-

ми
акціями

запростими
акціями

за
привілейо-
ваними
акціями

Суманарахованих
дивідендів,грн

0 0 53462000 0

Нараховані
дивідендинаодну
акцію,грн

0 0 0,436 0

Сумавиплачених
дивідендів,грн

25515571,88 0 57167284,5 0

Датаскладення
перелікуосіб,які
маютьправона
отримання
дивідендів

25.04.2014

Датавиплати
дивідендів

24.10.2014

Опис В2015роцiдивiдендиненараховувались.Виплачувались
дивiдендизапопереднiрокизазверненнямакцiонерiв.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усьогоактивів 2590788 2532949
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 2264979 2253781
Довгостроковіфінансовіінвестиції 184398 167095
Запаси 21044 18580
Сумарнадебіторськазаборгованість 73658 56891
Грошовікоштитаїхеквіваленти 40494 31233
Власнийкапітал 1992943 1977332
Статутнийкапітал 30600 30600
Нерозподіленийприбуток(непокритий
збиток)

618244 545664

Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 205921 373605
Поточнізобов’язанняізабезпечення 391924 182012
Чистийприбуток(збиток)наоднупросту
акцію

0,128 -0,128

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн)

0,128 -0,128

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 122398540 122398540
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальна
вартість

- -

увідсоткахвід
статутногокапіталу

- -

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Загальні відомості

1.1.Повненайменуванняемітента ПУБЛІЧНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИ-
СТВО«ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»

1.2.Місцезнаходження 65039,м.Одеса,
провулок2-йАртилерійський,буд.6

1.3.Ідентифікаційнийкодза
ЄДРПОУ

03482749

1.4.Міжміськийкодтателефон,
факс

(048)784-74-13

1.5.Електроннапоштоваадреса NLitovchenko@onpk.com.ua
1.6.Адресасторінкивмережі
Інтернет,якадодаткововикористо-
вуєтьсяемітентомдлярозкриття
інформації

www.onp.com.ua

1.7.Видособливоїінформації Вiдомостiпрозмiнускладу
посадовихосiбемiтента

2. Текст повідомлення
Припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради

RENALDAINVESTMENTSLIMITED(РЕНАЛЬДАІНВЕСТМЕНТСЛІМІТЕД),
реєстраційнийномер116502,країнареєстрації—Кіпр,рiшеннямЗагаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016р. Володiє часткою в статутному
капiталiемiтента17.6838%насуму2589055,75грн.Взв’язкузтим,що
компанія єюридичноюособою інформація про паспортні данні та наяв-
ністьсудимостізакорисливітапосадовізлочини,ненаводиться.RENALDA
INVESTMENTS LIMITED (РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) займала
посадуГоловиНаглядовоїради1рік.

Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради
PORTIALTRADINGLIMITED (ПОРТІАЛТРЕЙДІНГЛІМІТЕД), реєстрацій-
нийномер147657, країнареєстрації—Кіпр,рiшеннямЗагальнихзборiв
акцiонерiввiд21.04.2016р.Володiєчасткоювстатутномукапiталiемiтента
15.03780%насуму2201656.50грн.Взв’язкузтим,щокомпаніяєюридич-
ноюособоюінформаціяпропаспортніданнітанаявністьсудимостізако-
рисливітапосадовізлочини,ненаводиться.PORTIALTRADINGLIMITED
(ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД) займала посаду члена Наглядової ради 
1рік.

Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради
PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІ-
ТЕД),реєстраційнийномер147635,країнареєстрації—Кіпр,рiшеннямЗа-
гальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.Володiєчасткоювстатутному
капiталiемiтента19.99000%насуму2926697.50грн.Взв’язкузтим,що
компанія єюридичноюособою інформація про паспортні данні та наяв-
ність судимості за корисливі та посадові злочини, не наводиться.
PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІ-
ТЕД)займалапосадучленаНаглядовоїради1рік.

ПосадовуособучленаНаглядовоїрадиКлимовуОленуБорисівну,щоє
представникомюридичної особи— акціонера RENALDA INVESTMENTS
LIMITED(РЕНАЛЬДАІНВЕСТМЕНТСЛІМІТЕД),обраноЗагальнимизбора-
миакціонерів 21.04.2016р. строкомнаодинрік.Розмір пакету акцій,що
належитьRENALDAINVESTMENTSLIMITED(РЕНАЛЬДАІНВЕСТМЕНТС
ЛІМІТЕД)10356223штук.Посадоваособанедалазгодинаоприлюднен-
нясвоїхпаспортнихданих

Рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від
21.04.2016р.)КлимовуОленуБорисівнуобраноГоловоюНаглядовоїради.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовiзлочининемає.Протягомостаннiхп’ятирокiвобiймалапосади:
спеціалістзведенняреєстру.

ПосадовуособучленаНаглядовоїрадиВовкобойДимитріяОлексійо-
вича, що є представником юридичної особи — акціонера INOFOS
MANAGEMENTLIMITED (ІНОФОСМЕНЕДЖМЕНТЛІМІТЕД), обраноЗа-

гальнимизборамиакціонерів21.04.2016р.строкомнаодинрік.Розмірпа-
кетуакцій,щоналежить INOFOSMANAGEMENTLIMITED (ІНОФОСМЕ-
НЕДЖМЕНТЛІМІТЕД)11706790штук.Посадоваособанедалазгодина
оприлюднення своїх паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Протягом
останнiхп’ятирокiвобiймавпосади:заступникдиректоразбезпеки.

ПосадовуособучленаНаглядовоїрадиПашинськогоРостиславаБог-
дановича, що є представником юридичної особи— акціонера DUXTON
HOLDINGSLIMITED(ДАКСТОНХОЛДІНГЗЛІМІТЕД),обраноЗагальними
зборамиакціонерів21.04.2016р.строкомнаодинрік.Розмірпакетуакцій,
що належить DUXTON HOLDINGS LIMITED (ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІ-
ТЕД)1039317штук.Посадоваособанедалазгодинаоприлюдненнясво-
їх паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх
п’ятирокiвобiймалапосади:фінансовийменеджер.

Припинено повноваження посадової особи Голови Ревiзiйної комiсiї
МартиненкоТамариСтаніславівни(згодинарозкриттяпаспортнихданих
ненадано)рiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.Акцiями
Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочининемає.МартиненкоТамараСтаніславівназаймалапосадуГолови
Ревiзiйноїкомiсiїпротягомтрьохроків.

ПрипиненоповноваженняпосадовоїособичленаРевiзiйноїкомiсiїАкі-
мовоїТетяниСергіївни(згодинарозкриттяпаспортнихданихненадано)
рiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.АкцiямиТовариства
не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.АкімоваТетянаСергіївназаймалапосадучленаРевiзiйноїкомiсiїпро-
тягомтрьохроків.

ПрипиненоповноваженняпосадовоїособичленаРевiзiйноїкомiсiїКов-
туновичТетяниОлексіївни(згодинарозкриттяпаспортнихданихненада-
но)рiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiввiд21.04.2016р.АкцiямиТовари-
стваневолодiє.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочини
не має. Ковтунович ТетянаОлексіївна займала посаду члена Ревiзiйної
комiсiїпротягомтрьохроків.

ПосадовуособучленаРевiзiйноїкомiсiїАгафоноваОлексіяПавловича
(посадоваособанедалазгодинаоприлюдненнаясвоїхпаспортнихданих)
обранонапосаду21.04.2016р.рiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiвстро-
комнатрирокитарiшеннямРевiзiйноїкомiсiївiд21.04.2016р.обраноГо-
ловою Ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх
п’ятирокiвобiймавпосади:фахівецьвідділу,членревізійноїкомісії,член
наглядовоїради.

ПосадовуособучленаРевiзiйноїкомiсiїАкімовуТетянуСергіївну (по-
садоваособанедалазгодинаоприлюдненнаясвоїхпаспортнихданих)
обранонапосаду21.04.2016р.рiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiвстро-
комнатрироки.АкцiямиТоваристваневолодiє.Непогашеноїсудимостiза
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв
обiймалапосади:начальниквідділудепозитарногообслуговування,член
ревізійноїкомісії.

ПосадовуособучленаРевiзiйноїкомiсiїКовтуновичТетянуОлексіївну
(посадоваособанедалазгодинаоприлюдненнаясвоїхпаспортнихданих)
обранонапосаду21.04.2016р.рiшеннямЗагальнихзборiвакцiонерiвстро-
комнатрироки.АкцiямиТоваристваневолодiє.Непогашеноїсудимостiза
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв
обiймав посади: директор, Голова Ревізійної комісії, член Наглядової
ради.

3. Підпис
3.1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизначає,щовонанесевідповідальністьзгід-
ноіззаконодавством.

3.2.Найменуванняпосади
Голова Правління  О.В. Рибка
М.П. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»

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

нерухомістю) емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

I. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента ПУБЛIЧНЕАКЦIОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО«АВРОРА»
2.КодзаЄДРПОУ 24370724
3.Місцезнаходження 02139,Київ,бульварПерова36
4.Міжміськийкод,телефонтафакс04420004570442000458
5.Електроннапоштоваадреса ypashutin@21.com.ua

6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується
емітентомдлярозкриттяінформації http://avrora.inf.ua/

7.Видособливоїінформації Змінаскладупосадовихосіб
 емітента

II. Текст повідомлення
Призначено Малкову Жанну Олександрiвну Генеральним директо-

ромзарiшеннямНаглядовоїрадивiд19.04.2016р.безстроковоузв'язку
зпотребоюТовариствауквалiфiкованомукерiвникуз20.04.2016.Част-
ка, якоюволодiєособа—0%.Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВРОРА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

1. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБО-

ПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
2.КодзаЄДРПОУ00957040
3.Місцезнаходженнявул. Горького, 1, м. Бобровиця, Чернігівська 

обл., 17400
4.Міжміськийкод,телефонтафакс(04632) 2-31-58 2-31-58
5.Електроннапоштоваадресаo.nikolenko@imcagro.com.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформаціїhttp://bobrovica-hpp.emit.com.ua
7.Видособливоїінформаціївідповіднодовимогглави1розділуIIIабо

інформаціїпроіпотечніцінніпапери,сертифікатифондуопераційзнерухо-
містювідповіднодовимогглави2розділуIIIцьогоПоложенняЗміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
21.04.2016 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»прийняторішенняпрозмінускладупосадовихосібемі-
тента,асаме:

-припинено повноваженняголовиНаглядовоїрадиДинисаЮріяГе-
оргійовича(паспортВО139602,виданийУжгородськийМВУМВСУкраїни
в Закарпатській обл. 05.08.1996р.) за рішенням річних загальних зборів.
Часткоюустатутномукапіталіемітентаневолодіє.Обіймавданупосадуз
29.04.2015р.;непогашенихсудимостейза корисливі тапосадові злочини
немає;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Логойди Iвана
Iвановича(паспортВР197714,виданийМукачівськимМВУМВДУкраїнив
Закарпатській обл., 19.05.2005р.) за рішенням річних загальних зборів.
Часткоюустатутномукапіталіемітентаневолодіє.Обіймавданупосадуз
29.04.2015р.;непогашенихсудимостейза корисливі тапосадові злочини
немає;

-припинено повноваженнячленаНаглядовоїрадиТаранаЮріяМи-
колайовича(паспортНК778077,виданийДеснянськимВМУМВСУкраїни
вЧернігівськійобласті,21.03.2000р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.
Часткоюустатутномукапіталіемітентаневолодіє.Обіймавданупосадуз
29.04.2015р.;непогашенихсудимостейза корисливі тапосадові злочини
немає;

-припинено повноваження голови Ревізійної комісії Зуєвої Зульфії
Назірівни(паспортНЕ672836,виданийСоснівськимРВум.ЧеркасиУДМС
УкраїнивЧеркаськійобл.,31.08.2012р.)зарішеннямрічнихзагальнихзбо-
рів.Часткоюустатутномукапіталіемітентаневолодіє.Обіймаладанупо-
садуз22.04.2014р.;непогашенихсудимостейзакорисливітапосадовізло-
чининемає;

-припинено повноваженнячленаРевізійноїкомісіїШляхтиКатерини
Володимирівни(паспортМЕ340472,виданийСвятошинськийРУГУМВСв
м.Київ,01.12.2003р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.Часткоюуста-
тутномукапіталіемітентаневолодіє.Обіймаладанупосадуз22.04.2014р.;
непогашенихсудимостейзакорисливітапосадовізлочининемає;

-припинено повноваженнячленаРевізійноїкомісіїКовальОльгиАна-
толіївни (паспортНК469371, виданийДеснянськимВМУМВСУкраїнив
Чернігiвськiйобл.,09.01.1998р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.Част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє.Обіймала дану посаду з
22.04.2014р.;непогашенихсудимостейза корисливі тапосадові злочини
немає;

-обранонапосадуголовиНаглядовоїрадиКлімішинаСергіяВаленти-
новича(паспортСО692715,виданийЖовтневимРУГУМВСУкраїнивміс-
тіКиєві,15.06.2001р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.Часткоюуста-
тутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До

призначеннязаймавнаступніпосади:ЧленНаглядовоїрадиПАТ«МЛИ-
БОР»,ТОВ«ЧЕРНІГІВСЬКАІНДУСТРІАЛЬНАМОЛОЧНАКОМПАНІЯ»рад-
никголовинаглядовоїрадизюридичнихпитань;непогашенихсудимостей
закорисливітапосадовізлочининемає;

-обрано на посаду членаНаглядової радиЛогойду Iвана Iвановича
(паспортВР197714,виданийМукачівськимМВУМВДУкраїнивЗакарпат-
ськійобл.,19.05.2005р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.Часткоюу
статутномукапіталіемітентаневолодіє.Особупризначенона3роки.До
призначення займав наступні посади: членНаглядової радиПрАТ «БО-
БРОВИЦЬКЕ ХПП», господарський суд Закарпатської області секретар,
ТОВ«ЧЕРНІГІВСЬКАІНДУСТРІАЛЬНАМОЛОЧНАКОМПАНІЯ»провідний
юрисконсульт;непогашенихсудимостейзакорисливітапосадовізлочини
немає;

-обранонапосадучленаНаглядовоїрадиТаранЮріяМиколайовича
(паспортсеріїНК778077,виданийДеснянськимВМУМВСУкраїнивЧерні-
гівськійобласті,21.03.2000р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.Част-
коюустатутномукапіталіемітентаневолодіє.Особупризначенона3роки.
Допризначеннязаймавнаступніпосади:членНаглядовоїрадиПрАТ«БО-
БРОВИЦЬКЕХПП»,ЧернігівськафіліяНАК«УКРАГРОЛІЗИНГ»радникди-
ректоразпитаньбезпеки,ПП«АГРОПРОГРЕС»провіднийюрисконсульт;
непогашенихсудимостейзакорисливітапосадовізлочининемає;

-обранонапосадуголовиРевізійноїкомісіїКорнєєваЄвгенаІгоровича
(паспортАВ367233,виданийЗамостянськимРВУМВСУкраїниуВінниць-
кійобласті,03.04.2002р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.Часткоюу
статутномукапіталіемітентаневолодіє.Особупризначенона3роки.До
призначеннязаймавнаступніпосади:головаРевізійноїкомісіїПАТ«СУЛА
АГРО»,головаРевізійноїкомісіїПАТ«ВИРІВСЬКЕХПП»,головаРевізійної
комісіїПАТ«МЛИБОР»,заступникдиректоразпитаньвнутрішньогоконтр-
олютауправлінняризикамиТОВ«ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНАМО-
ЛОЧНАКОМПАНІЯ»,заступникначальникафінансовоговідділуТОВ«ЧЕР-
НІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ»; начальник відділу
позиковогофінансуванняТОВ«ЧЕРНІГІВСЬКАІНДУСТРІАЛЬНАМОЛОЧ-
НАКОМПАНІЯ»;непогашенихсудимостейза корисливі тапосадові зло-
чининемає;

-обранонапосадучленаРевізійноїкомісіїШляхтуКатеринуВолоди-
мирівну(паспортМЕ340472,виданийСвятошинськимРУГУМВСвм.Ки-
єві,01.12.2003р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.Часткоюустатутно-
му капіталі емітента не володіє. Особу призначено на 3 роки. До
призначеннязаймаланаступніпосади:членРевізійноїкомісіїПАТ«СУЛА
АГРО»,членРевізійноїкомісіїПАТ«ВИРІВСЬКЕХПП»,членРевізійноїко-
місіїПАТ«МЛИБОР»,членРевізійноїкомісіїПрАТ«БОБРОВИЦЬКЕХПП»,
начальник відділу позикового фінансування ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУ-
СТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ», провідний економіст з фінансової
роботиТОВ«ЧЕРНІГІВСЬКАІНДУСТРІАЛЬНАМОЛОЧНАКОМПАНІЯ»,го-
ловний контролер-ревізор вКонтрольно-ревізійному управлінні Київської
обл.;непогашенихсудимостейзакорисливітапосадовізлочининемає;

-обранонапосадучленаРевізійноїкомісіїКовальОльгуАнатоліївну
(паспортНК469371,виданийДеснянськимВМУМВСУкраїнивЧернігів-
ськійобл.,09.01.1998р.)зарішеннямрічнихзагальнихзборів.Часткоюу
статутномукапіталіемітентаневолодіє.Особупризначенона3роки.До
призначеннязаймаланаступніпосади:членРевізійноїкомісіїПАТ«СУЛА
АГРО»,членРевізійноїкомісіїПАТ«ВИРІВСЬКЕХПП»,членРевізійноїко-
місіїПАТ«МЛИБОР»,членРевізійноїкомісіїПрАТ«БОБРОВИЦЬКЕХПП»,
головний економіст — начальник відділу перспективного планування
ТОВ«ЧЕРНІГІВСЬКАІНДУСТРІАЛЬНАМОЛОЧНАКОМПАНІЯ»,головний
економістЗАТ«Індустріальнамолочнакомпанія»;непогашенихсудимос-
тейзакорисливітапосадовізлочининемає.

ІІІ. Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноз
законодавством.

Директор  Кудін Валентин Миколайович
підпис,м.п.

21.04.2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

останнiхп'ятирокiв:квiтень2011—серпень20111—ТОВ«КомодМе-
неджмент» — юрист; серпень 2011 — квiтень 2016 — ТОВ «Союз-
Iнформ»—Директор.Згодунарозкриттяпаспортнихданихненадано.

Рiшеннямнаглядовоїрадивiд19.04.2016припиненоповноваження
ПрохоренкоВiкторiїЮрiївнинапосадiТимчасовоВиконуючоїобов'язки
Генеральногодиреткоразазгодоюсторiнз19.04.2016узв'язкузпризна-
ченнямМалоковоїЖ.О.ГенеральнимдиректоромТовариства.Непога-
шеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Особапере-
буваланапосадiз16.12.2015.Згодунарозкриттяпаспортнихданихне
надано.

Рiшеннямзагальнихзборiвакцiонерiввiд19.04.2016припиненопо-
вноваженняМалковоїЖанниОлександрiвнинапосадiчленаРевiзiйної
комiсiїз19.04.2016узв'язкузнеможливiстюсумiщуватицюпосадузпо-

садоюГенеральногодиректораТовариства.Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.Особа перебувала на посадi з
18.02.2015.Згодунарозкриттяпаспортнихданихненадано.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгід-
ноіззаконодавством.

2.Найменуванняпосади  Малкова Жанна Олександрiвна
Генеральний директор  (підпис) (ініціалитапрізвищекерівника)
 М.П. 20.04.2016
  (дата)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 

«КВАРЦ»
Річна інформація емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

Публічне акціонерне товариство 
«Кременчуцьке кар’єроуправління 
«Кварц»,35328439,вул.Київ-
ська,85,м.Кременчук,Полтавська,
Україна,39631,(05366)5-15-34

2.Датарозкриттяповноготексту
річноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

www.kvarc.pat.ua

4.Найменування,кодзаЄДРПОУ
аудиторськоїфірми(П.І.Б.
аудитора—фізичноїособи—під-
приємця),якоюпроведенийаудит
фінансовоїзвітності

АУДИТОРСЬКАФІРМАУФОРМІ
ТОВАРИСТАЗОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«КРАТ-
АУДИТ»,23413650

5.Інформаціяпрозагальнізбори:
Видзагальнихзборів—чергові.Датапроведення:16.04.2015року.Кво-
румзборів:80,73%дозагальноїкількостіголосів.Перелікпитань,щороз-
глядалисяназагальнихзборах:
1.НаданняповноваженьлічильноїкомісіїдепозитарнійустановіТОВ«Кре-
міньБрок» та затвердження умовдоговору з депозитарною установою.
ЗатвердженнярегламентуЗагальнихзборів.
2.ОбранняголовитасекретаряЗагальнихзборівакціонерів.
3.Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік.Прийняття рішення за
наслідкамирозглядузвітуДиректора.
4.Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік.Прийняття рішення за
наслідкамирозглядузвітуРевізійноїкомісіїтазатвердженнявисновківРе-
візійноїкомісії.
5.ЗвітНаглядовоїрадиПАТ«ККУ«Кварц»за2014рік.Прийняттярішення
занаслідкамирозглядузвітуНаглядовоїради.
6.ЗатвердженнярічногозвітуТоваристваза2014рік.
7.Розподілприбутку(збитків)Товаристваза2014ріктазатвердженняроз-
мірудивідендівза2014рік.
8.ВизначенняосновнихнапрямівдіяльностіТовариствана2015рік.
9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можутьвчинятисяПАТ«ККУ«Кварц»уходіпоточноїгосподарськоїдіяль-
ності,наданняповноваженьнаукладаннятакихправочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного:пропозиційдоперелікупитаньпорядкуденногонеподавалось.
Особа,що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: поза-
черговізборинепроводились.
Результатирозглядупитаньпорядкуденного:
1.1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ
«КреміньБрок».
1.2.УмовидоговоруздепозитарноюустановоюТОВ«КреміньБрок»щодо
передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПАТ«ККУ«Кварц»затвердити.
1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ
«ККУ«Кварц»:доповідьпотретьомупитанню—до20хвилин;іншідопо-
віді—до10хвилин;інформація—до5хвилин;виступивобговоренні—
до5хвилин;довідки—до3хвилин.Повсімпитаннямпорядкуденного
голосуванняпроводитизадопомогоюбюлетенівдляголосуваннязаприн-
ципом:однаакція—одинголос.
2.ОбратиГоловоюЗагальнихзборівакціонерів—ЛегкогоІванаСемено-
вича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів — Кускову Анну
Олександрівну.
3.Звіт Директора ПАТ «ККУ «Кварц» про результати фінансово-
господарськоїдіяльностіТоваристваза2014рікзатвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» про результати
фінансово-господарськоїдіяльностіТоваристваза2014рікзатвердити.
5.ЗвітНаглядовоїрадиПАТ«ККУ«Кварц»за2014рікзатвердити.
6.1.РічнийзвітТоваристваза2014рікзатвердити.
6.2.БалансТовариствастаномна31.12.2014рокузатвердити.
7.1.Дивідендиза2014рікненараховувати.
7.2.ПрибутокТовариствазарезультатамифінансово-господарськоїдіяль-
ностіТовариствау2014роцізалишитинерозподіленим.
8.ОсновнінапрямидіяльностіТовариствана2015рікзатвердити.
9.1.Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися
ПАТ«ККУ«Кварц»уходіпоточноїгосподарськоїдіяльності:
-кредитнідоговори,заякимиграничнасукупнавартістьвизначенауроз-
мірінебільше30000000,00грн.(тридцятьмільйонівгрн.00коп.),що

можутьбутиукладеніПАТ«ККУ«Кварц»зПублічнимакціонернимтовари-
ством«Промислово-фінансовийбанк»(кодЄДРПОУ25292831)таПубліч-
нимакціонерним товариством«Полтава-банк» (кодЄДРПОУ09807595)
до16.04.2016року;
-договори,щозабезпечуютьвиконаннязобов'язаньзакредитнимидого-
ворами,укладенимизПублічнимакціонернимтовариством«Промислово-
фінансовийбанк»(кодЄДРПОУ25292831)таПублічнимакціонернимто-
вариством «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595) (договори застави/
іпотекимайна,щоєвласністюПАТ«ККУ«Кварц»),заякимиграничнасу-
купнавартістьвизначенаурозмірінебільше60000000,00грн.(шістдесят
мільйонівгрн.00коп.),щоможутьбутиукладеніПАТ«ККУ«Кварц»зПу-
блічним акціонерним товариством «Промислово-фінансовий банк» (код
ЄДРПОУ 25292831) та Публічним акціонерним товариством «Полтава-
банк»(кодЄДРПОУ09807595)до16.04.2016року.
9.2.НадатиповноваженняНаглядовійрадіПАТ«ККУ«Кварц»наприйняття
рішеньщодоотриманняПАТ«ККУ«Кварц»вПублічномуакціонерномутова-
ристві«Промислово-фінансовийбанк»(кодЄДРПОУ25292831)таПублічно-
муакціонерномутоваристві«Полтава-банк»(кодЄДРПОУ09807595)кредиту
(кредитів)танаданнявзаставу/іпотекубудь-якогомайна,щоналежитьПАТ
«ККУ«Кварц»,набудь-якусуму,щонеперевищуєграничнусукупнувартість,
визначенувп.9.1.рішеннязпитаннядев'ятогопорядкуденногоцихзборів,із
самостійнимвизначеннямстроків,процентнихставок,графіківпогашення,ці-
льовоговикористаннякредитнихкоштівтаіншихсуттєвихумовкредитнихдо-
говорівтадоговорів,щозабезпечуютьвиконаннязобов'язаньзаними.
9.3.НадатиповноваженняДиректоруПАТ«ККУ«Кварц»(зправомпередо-
ручення)напідписаннякредитнихдоговорівтадоговорів,щозабезпечують
виконаннязобов'язаньзаними(вт.ч.додатковихугод/договорівпровне-
сеннязміндоних,атакожвсіхнеобхіднихдляцьогодокументів),наумо-
вах,визначенихвп.9.2рішеннязпитаннядев'ятогопорядкуденногоцих
зборів,зправомсамостійноговизначеннянасвійрозсудвсіхіншихумов
цихдоговорів,якіневизначеніНаглядовоюрадоюПАТ«ККУ«Кварц».
Попершому,другому,четвертому,п'ятому,восьмомутадев'ятомупитан-
нях порядку денного голосували: «за»— 11 837 голосів,що становить
100%відзагальноїкількостіголосівакціонерів—власниківголосуючих
акцій,присутніхназборах;«проти»—0голосів,щостановить0%відза-
гальноїкількостіголосівакціонерів-власниківголосуючихакцій,присутніх
на зборах; «утримались»— 0 голосів,що становить 0% від загальної
кількостіголосівакціонерів-власниківголосуючихакцій,присутніхназбо-
рах.Бюлетенів,щовизнанінедійсниминемає.
По третьому ташостомупитанняхпорядкуденного голосували: «за»—
11836голосів,щостановить99,992%відзагальноїкількостіголосівакціо-
нерів—власниківголосуючихакцій,присутніхназборах;«проти»—0го-
лосів,щостановить0%відзагальноїкількостіголосівакціонерів-власників
голосуючихакцій,присутніхназборах;«утримались»—1голос,щостано-
вить0,008%відзагальноїкількостіголосівакціонерів-власниківголосую-
чихакцій,присутніхназборах.Бюлетенів,щовизнанінедійсниминемає.
Посьомомупитаннюпорядкуденногоголосували:
«за»—11831голос,щостановить99,95%відзагальноїкількості голосів
акціонерів—власників голосуючихакцій, присутніхна зборах; «проти»—
0голосів,щостановить0%відзагальноїкількостіголосівакціонерів-власників
голосуючихакцій,присутніхназборах;«утримались»—6голосів,щостано-
вить0,05%відзагальноїкількостіголосівакціонерів-власниківголосуючих
акцій,присутніхназборах.Бюлетенів,щовизнанінедійсниминемає.
Зусіхпитаньпорядкуденногорішенняприйнято.
6.Інформаціяпродивіденди.Зарезультатамизвітноготапопереднього
роківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 50954 46120
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 26158 29451
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 11083 10337
Сумарнадебіторськазаборгованість 5355 5402
Грошовікоштитаїхеквіваленти 573 133
Власнийкапітал -8550 6273
Статутнийкапітал 779 779
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -9446 5377
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 28524 26000
Поточнізобов’язанняізабезпечення 30980 13847
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію(грн) 0 0
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

0 0

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 0 0
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

загальнаномінальна
вартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцінних
паперіввласнихвипусківпротягомперіоду

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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 13498562
3. Місцезнаходження:85300,Донецькаобласть,м.Красноармiйськ ,

пл.Шибанкова,буд.1»а»
4.Міжміський код, телефон та факс:06235953680623595368
5.Електронна поштова адреса:office@pokrovskoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації:www.pokrovskoe.com.ua
7. Вид особливої інформації:Змінаскладупосадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
-припиненоповноваженняголовиНаглядовоїрадиКожушкаОлегаДе-

нисовича (паспорт ЕК№ 675129 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС
УкраїнивЛуганськiйобластi20.11.1997р.)напiдставiрiшеннязагальних
зборiвтовариства(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.).Особаакцiямито-
варистваневолодiє.Особаобiймаладанупосадуз25.02.2013р.Посадова
особанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

-припиненоповноваженнячленаНаглядовоїрадиЯйцоваОлександра
Олексiйовича (паспорт ВВ№ 957581 виданий Червоногвардiйським РВ
Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 16.09.1999р.) на
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1/2016 вiд
21.04.2016р.).Особаакцiямитоваристваневолодiє.Особаобiймаладану
посадуз25.02.2013р.Посадоваособанепогашеноїсудимостiзакорисливi
тапосадовiзлочининемає.

-припиненоповноваженнячленаНаглядовоїрадиОнiщенкоСвiтлани
Федорiвнi(паспортВА№367259виданийКуйбишевськимРВДМУУМВС
України вДонецькiй областi 19.06.1996р.) на пiдставi рiшення загальних
зборiвтовариства(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.).Особаакцiямито-
варистваневолодiє.Особаобiймаладанупосадуз25.02.2013р.Посадова
особанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Падалки Iнни
Василiвни (паспорт ВВ № 223109 виданий Червоногвардiйським РВ
Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 27.01.1998р.) на
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1/2016 вiд
21.04.2016р.).Особаакцiямитоваристваневолодiє.Особаобiймаладану
посадуз25.02.2013р.Посадоваособанепогашеноїсудимостiзакорисливi
тапосадовiзлочининемає.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Олiщук Людмили
Дмитрiвни(паспортВВ№612082виданийКуйбишевськимРВДМУУМВС
України вДонецькiй областi 06.11.1998р.) на пiдставi рiшення загальних
зборiвтовариства(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.).Особаакцiямито-
варистваневолодiє.Особаобiймаладанупосадуз25.02.2013р.Посадова
особанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

-припиненоповноваженнячленаНаглядовоїрадиДемченкаОлексан-
драВiталiйовича(паспортВА№121322виданийДимитрiвськимМВУМВС
України вДонецькiй областi 21.06.1995р.) на пiдставi рiшення загальних
зборiвтовариства(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.).Особаакцiямито-
варистваневолодiє.Особаобiймаладанупосадуз25.02.2013р.Посадова
особанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

-припиненоповноваженнячленаНаглядовоїрадиКрамаровоїСвiтлани
Iгорiвни(паспортВВ№213489виданийДимитровськимМВУМВСУкраїни
вДонецькiйобластi14.01.1998р.)напiдставiрiшеннязагальнихзборiвто-
вариства(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.).Особаакцiямитовариства
неволодiє.Особаобiймаладанупосадуз25.02.2013р.Посадоваособа
непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

- припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Шельтик Юлiї
Григорiвни (паспортВЕ№951883 виданий КалiнiнськимРВДМУУМВС
України вДонецькiй областi 10.02.2004р.) на пiдставi рiшення загальних
зборiвтовариства(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.).Особаакцiямито-
варистваневолодiє.Особаобiймаладанупосадуз24.04.2013р.Посадова
особанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

-припиненоповноваженнячленаРевiзiйноїкомiсiїМамонтовоїОлени
Михайлiвни (паспортВВ№659193 виданийВорошиловськимРВУМВС
Українивм.Донецьку10.12.1998р.)напiдставiрiшеннязагальнихзборiв
товариства (протокол№1/2016 вiд 21.04.2016р.).Особа акцiями товари-
стваневолодiє.Особаобiймаладанупосадуз24.04.2013р.Посадоваосо-
банепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

-припиненоповноваженнячленаРевiзiйноїкомiсiїХворостяноїЛариси
Олександрiвни (паспорт ВЕ № 259585 виданий Красноармiйським МВ
УМВСУкраїни вДонецькiй областi 21.08.2001р.) на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв товариства (протокол №1/2016 вiд 21.04.2016р.). Особа
акцiямитоваристваневолодiє.Особаобiймаладанупосадуз24.04.2013р.
Посадоваособанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочини
немає.

-обранонапосадучлената головиНаглядовоїрадиКожушкаОлега
Денисовича(паспортЕК№675129виданийАртемiвськимРВЛМУУМВС
УкраїнивЛуганськiйобластi20.11.1997р.)напiдставiрiшеннязагальних
зборiвтовариства(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.)тарiшенняНагля-
довоїради(протокол№9/16вiд21.04.2016р.).Особаакцiямитоваристване
володiє.Особуобранона3роки.Дообраннязаймалапосади:директора
департаменту iнновацiйнихтехнологiйвикористанняприроднихресурсiв,
голови Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливiтапосадовiзлочининемає.

-обранонапосадучленатазаступникаголовиНаглядовоїрадиЯйцо-
ва Олександра Олексiйовича (паспорт ВВ № 957581 виданий
Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй
областi 16.09.1999р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства
(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.)тарiшенняНаглядовоїради(протокол
№9/16вiд21.04.2016р.).Особаакцiямитоваристваневолодiє.Особуоб-
рано на 3 роки. До обрання займала посади: директора департаменту
стратегiї таорганiзацiївзаємодiїзвугiльнимипiдприємствами,членана-
глядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовiзлочининемає.

-обранонапосадучленаНаглядовоїрадиГребенюкаСергiяДмитрови-
ча(паспортВА№584466виданийКiровськимРВМакiївськогоМУУМВС
України вДонецькiй областi 13.01.1997р.) на пiдставi рiшення загальних
зборiвтовариства(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.).Особаакцiямито-
варистваневолодiє.Особуобранона3роки.Дообраннязаймалапосаду
заступника директора з виробництва. Посадова особа непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

-обранонапосадучленаНаглядовоїрадиЮшковаЄвгенаОлексан-
дровича(паспортТТ№340801виданийДнiпровськимРВГУДМСУкраїни
вм.Києвi12.04.2016р.)напiдставiрiшеннязагальнихзборiвтовариства
(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.).Особаакцiямитоваристваневолодiє.
Особуобранона3роки.Дообраннязаймалапосадудиректорадирекцiї
економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв.
Посадоваособанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочини
немає.

-обранонапосадучленаНаглядовоїрадиКрамаровуСвiтлануIгорiвну
(паспорт ВВ № 213489 виданий Димитровським МВ УМВС України в
Донецькiйобластi14.01.1998р.)напiдставiрiшеннязагальнихзборiвтова-
риства(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.).Особаакцiямитоваристване
володiє.Особуобранона3роки.Дообраннязаймалапосади:помiчника
директорапоорганiзацiї,контролювиконанняiдiловодству,помiчникаге-
нерального директора, заступника генерального директора з кадрiв, за-
ступникагенеральногодиректоразперсоналутакадровомузабезпечен-
ню, члена наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливiтапосадовiзлочининемає.

-обранонапосадуголовиРевiзiйноїкомiсiїШельтикЮлiюГригорiвну
(паспорт ВЕ 951883 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькiйобластi10.02.2004р.)напiдставiрiшеннязагальнихзборiвтова-
риства (протокол№1/2016вiд21.04.2016р.) тарiшенняРевiзiйної комiсiї
(протокол№2вiд21.04.2016р.).Особаакцiямитоваристваневолодiє.Осо-
бу обрано на 3 роки. До обрання займала посади: комплектувальника,
iнженера,iнженера-економiста,провiдногоспецiалiста,завiдуючогосекто-
ром,головногоспецiалiста,головиревiзiйноїкомiсiї.Посадоваособанепо-
гашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

-обранонапосадучленаРевiзiйноїкомiсiїМамонтовуОленуМихайлiвну
(паспортВВ659193виданийВорошиловськимРВУМВСУкраїнивм.Доне-
цьку10.12.1998р.)напiдставiрiшеннязагальнихзборiвтовариства(про-
токол№1/2016 вiд 21.04.2016р.). Особа акцiями товариства не володiє.
Особу обрано на 3 роки. До обрання займала посади: лаборанта,
марочницi,касира,бухгалтера,економiста,iнженера,старшогоекономiста,
заступникаголовногобухгалтера,членаревiзiйноїкомiсiї.Посадоваособа
непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

- обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Хворостяну Ларису
Олександрiвну(паспортВЕ259585виданийКрасноармiйськимМВУМВС
України вДонецькiй областi 21.08.2001р.) на пiдставi рiшення загальних
зборiвтовариства(протокол№1/2016вiд21.04.2016р.).Особаакцiямито-
варистваневолодiє.Особуобранона3роки.Дообраннязаймалапосади:
iнженера,економiста,iнженера-економiста,начальникаплановоговiддiлу,
головногобухгалтера,членаревiзiйноїкомiсiї.Посадоваособанепогаше-
ноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

2.Найменуванняпосади
Директор   Головко Юрiй Iванович
 (підпис) (ініціалитапрізвищекерівника)
 М.П. 22.04.2016
  (дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ 
ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.Повненайменуванняемітента,кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміськийкодтателефонемітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ», 
00217863, 65005 Одеська область , м.Одеса вул. Головкiвська, 57/1, 
(048) 730-48-11

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії22.04.2016 3.Адресасторінкивмереж
Інтернет,наякійрозміщенорегулярнурічнуінформаціюhttp://holodmash.
od.ua.4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми(П.І.Б.ауди-
тора—фізичноїособи—підприємця),якоюпроведенийаудитфінансо-
воїзвітності

АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ» у вигляді 
ТОВ, 21026423

5.Інформаціяпрозагальнізбори(розділзаповнюєтьсяувипадку,якщо
емітент—акціонерне товариство)Черговi загальнi збориакцiонерiв не
вiдбулися 19.02.2015 ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗА-
ГАЛЬНИХЗБОРАХАКЦIОНЕРIВ1.Обраннячленiвлiчильноїкомiсiї за-
гальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3.
ЗвiтвиконавчогооргануТовариствапрорезультатифiнансово—госпо-
дарськоїдiяльностiТовариствау2015роцiтайогозатвердження.4.Звiт
тависновокРевiзiйноїкомiсiїТовариствапозвiтутабалансуТовариства
за2015рiктайогозатвердження.5.ЗвiтНаглядовоїрадиТовариствапро
дiяльнiсть у 2015 роцi та його затвердження. 6. Прийняття рiшення за
наслiдкамирозглядузвiтуНаглядовоїради,звiтуРевiзiйноїкомiсiї,звiту
виконавчогооргануТовариства.

7. Затвердження рiчного звiту Товариства. 8. Розподiл прибутку i
збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законо-
давством.

9.ПрийняттярiшенняпролiквiдацiюТовариства,узв’язкуiзРозпоря-
дженнямПiвденно-українськоготериторiальногоуправлiнняНКЦПФРвiд
17.11.2014№635-ПУ-1-Е.Обраннялiквiдацiйної комiсiїТовариства.За-
твердження порядку лiквiдацiї Товариства та порядку розподiлу мiж
акцiонерамимайна,щозалишилосьпiслязадоволеннявимогкредиторiв.
10.СхваленнядiйПравлiннятаНаглядовоїрадиТовариства.11.Надання
згодинаукладенняТовариствомдоговорiв.12.Лiквiдацiяосновнихфондiв
Товариства.13.Попереднєсхваленнязначнихправочинiв,якiможутьвчи-
нятисьТовариствомпротягомнебiльшеякодногорокуздатиприйняття
рiшення,танаданнявiдповiднихповноважень.Пропозицiйщодоперелiку
питаньпорядкуденного,затвердженогорiшеннямнаглядовоїрадиТова-
риства,ненадходило.Змiнидопорядкуденногоневносились.Результа-
тирозглядупитаньпорядкуденного:

Вiдповiднодост.41ЗаконуУкраїни«Проакцiонернiтовариства»,кво-
рум для проведення позачергових загальних зборiв не досягнуто, тому
загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися. Позачерговi збори в звiтному
перiодi не скликались i не проводились.6. Інформація про дивіденди
Розподiлприбуткузвiтногоперiодунепроводити,збиткизвiтногоперiоду
покритиувiдповiдностiдовимогчинногозаконодаства.

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усьогоактивів  21582  18849
Основнізасоби(зазалишковоювартістю)  9541  10072
Довгостроковіфінансовіінвестиції  --  -- 
Запаси  4919  4706
Сумарнадебіторськазаборгованість  868  421
Грошовікоштитаїхеквіваленти  1934  205
Власнийкапітал  -19588  -15130
Статутнийкапітал  6605  6605
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток)  -26193  -21735
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення  31390  25378
Поточнізобов’язанняізабеспечення  9780  8601
Чистийприбуток(збиток)наоднупросту
акцію

 -0.16873430  
-0.29825620

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн.)

 -0.16873430  
-0.29825620

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.)  26420240  26420240
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальна
вартість

увідсоткахвід
статутногокапіталу

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

Генеральний директор ____________ Свешнiкова Тетяна Iванiвна

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АВРОРА”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)
І. Основні відомості про емітента

1.Повненайменуванняемітента,кодза
ЄДРПОУ,місцезнаходження,міжміський
кодтателефонемітента

Публічнеакціонерне
товариство"АВРОРА",код
заЄДРПОУ24370724,
місцезнаходження:02139,
Україна,м.Київ,бульвар
Перова,36,тел.(044)
200-04-57

2.Датарозкриттяповноготекстурічної
інформаціїузагальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

26.04.2016

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,на
якійрозміщенорегулярнурічнуінформа-
цію

http://avrora.inf.ua/ 

4.Найменування,кодзаЄДРПОУ
аудиторськоїфірми(П.І.Б.аудитора—фі-
зичноїособи—підприємця),якою
проведенийаудитфінансовоїзвітності

Незалежнааудиторська
фірмаТОВ«Аудиторська
фірма«Промислова
АудиторськаСпілка»,
ЄДРПОУ33100397

5.Інформаціяпрозагальнізбори(розділ
заповнюєтьсяувипадку,якщоемітент—
акціонернетовариство).Зазначається
інформаціяпропроведенняабонепрове-
деннязагальнихчерговихтапозачергових
зборівтауразіїхнепроведеннявказують-
сяпричини,такожзазначаєтьсяперелік
питань,щорозглядалисяназагальних
зборах,особи,щоподавалипропозиціїдо
перелікупитаньпорядкуденного,уразі
проведенняпозачерговихзборівзазнача-
ютьсяособа,щоініціювалапроведення
загальнихзборів,результатирозгляду
питаньпорядкуденного.Уразіякщо
загальнізбориневідбулися,вказуються
причини

Проведенізагальнізбори 
19квітня2016року.На
загальнихзборахвідбував-
сярозглядзвітувиконавчого
органутовариствапро
результатифінансово-
господарськоїдіяльності,
розглядзвітунаглядової
радитовариства,розгляд
звітуревізійноїкомісії
товариства.Приймались
рішенняпрозатвердження
річнихзвітівтарозподілу
прибутківізбитківтовари-
ства.Такожприпинення
повноваженьМалковоїЖ.О.
якчленаревізійноїкомісії.

6.Інформаціяпродивіденди.Інформаціяпродивідендизаповнюєтьсяу
разіприйняттярішенняпровиплатудивідендів.Уразіякщозарезульта-
тамизвітноготапопередньогороківрішеннящодовиплатидивідендівне
приймалось,процезазначається
Опис Зарезультатамизвітноготапопередньогороківрішеннящодо

виплатидивідендівнеприймалось.

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 попередній
Усьогоактивів 136560 142828
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 293 277
Довгостроковіфінансовіінвестиції - -
Запаси 3 -
Сумарнадебіторськазаборгованість 7128 2397
Грошовікоштитаїхеквіваленти 120 33
Власнийкапітал
Статутнийкапітал 17 000 17 000
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) (1251633) (757676)
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 1225818 806197
Поточнізобов'язанняізабезпечення 139695 71 627
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

(7,26) (6,89)

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн)

(7,26) (6,89)

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 68000000 68000000
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальна
вартість

увідсоткахвід
статутногокапіталу

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»

I. Основні відомості про емітента
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжміський
кодтателефонемітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСНАФТОПРОДУКТ», 03482749, 
65039 Одеська область Приморський 
район м. Одеса провулок 2-й 
Артилерiйський, буд. 6, (048) 784-74-13

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформацій-
нійбазіданихКомісії

21.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

www.onp.com.ua

4.Найменування,кодза
ЄДРПОУаудиторськоїфірми
(П.І.Б.аудитора—фізичної
особи—підприємця),якою
проведенийаудитфінансової
звітності

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИНГОВА 
ФІРМА «ЮГТ ПЛЮС»,
ЄДРПОУ 34597924

5. Інформація про загальні збори.
Річнізагальнізбориакціонерівпроведено23.04.2015р.знаступнимпо-

рядкомденним:1.Обраннялiчильної комiсiї загальнихзборiвакцiонерiв. 
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
акцiонерiв.3.РозглядзвiтуПравлiнняТовариствапрорезультатифiнансово-
господарськоїдiяльностiв2014роцi.Прийняттярiшеннязанаслiдкамироз-
глядузвiтуПравлiнняТовариства.4.РозглядзвiтуНаглядовоїрадиТовари-
ствапропiдсумкидiяльностiв2014роцi.Прийняттярiшеннязанаслiдками
розглядузвiтуНаглядовоїради.5.РозглядвисновкiвРевiзiйноїкомiсiїТова-
риства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в
2014 роцi.Прийняттярiшеннязанаслiдкамирозглядузвiтутависновкiв
Ревiзiйноїкомiсiї.6.ЗатвердженнярiчногозвiтутабалансуТоваристваза
2014 рiк. 7. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття
збиткiв)Товариствазапiдсумкамироботив2014роцi.8.Визначенняосно-
внихнапрямiвдiяльностiТовариствана2015рiк.9.Прийняттярiшенняпро
вчиненняТовариствомзначнихправочинiв.10.Прийняттярiшенняпропри-

пиненняповноваженьдiючогоскладуНаглядовоїрадиТовариства.11.Об-
раннячленiвНаглядовоїрадиТовариства.12.Затвердженняумовцивiльно-
правовихдоговорiваботрудовихдоговорiв(контрактiв),щоукладатимуться
зобранимичленамиНаглядовоїрадиТовариства,встановленнярозмiруїх
винагороди,обранняособи,якауповноважуєтьсянапiдписаннядоговорiв
(контрактiв)зчленамиНаглядовоїради.

ПорядокденнийпопередньобулозатвердженоНаглядовоюрадоюТо-
вариства. Пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерного
Товаристваненадходило.

Результатирозглядупитаньпорядкуденного:1.Обранолiчильнукомiсiю
зчислапрацiвникiвДепозитарноїустановиПРИВАТНОГОАКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА«ФIНАНСОВАКОМПАНIЯ«УКРНАФТОГАЗ»;Затвержджено
умовидоговорупронаданняпослугпоiнформацiйномутаорганiзацiйному
забезпеченнюпроведенняЗагальнихзборiвзПРИВАТНИМАКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ«ФIНАНСОВАКОМПАНIЯ«УКРНАФТОГАЗ»;2.Затвердже-
норегламентпроведеннязагальнихзборiвакцiонерiв;3.Затвердилизвiт
ПравлiнняТовариствапрорезультатифiнансово-господарськоїдiяльностi
Товариствав2014роцi;4.ЗатвердилизвiтНаглядовоїрадиТоваристваза
2014рiк;5.ЗатвердилизвiтiвисновкиРевiзiйноїкомiсiїТовариствапроре-
зультатиперевiркифiнансово-господарськоїдiяльностiТовариствав2014
роцi;6.Затвердилирiчнуфiнансовузвiтнiсть(рiчнiзвiттабаланс)Товари-
стваза2014рiк;7.Прийнятидовiдома,щозапiдсумкамироботив2014
роцiПАТ«ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»маєзбиткивiдфiнансово-господарської
дiяльностiвсумi12861192,53грн.(дванадцятьмiльйонiввiсiмсотшiстдесят
однатисячастодев’яностодвi гривнi53копiйки).РозподiлприбуткуПАТ
«ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» за 2014 рiк не затверджувати, у зв’язку з його
вiдсутнiстю.Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками
дiяльностiТовариствав2014роцiнепроводити.Дивiдендизарезультатами
роботиТовариствав2014роцiненараховуватитанесплачувати;8.За-
твердженоосновнiнапрямидiяльностiТовариствана2015рiк;9.Прийнято
рiшенняпровчиненняТовариствомзначнихправочинiв.;10.Припиненопо-
вноваженнядiючогоскладуНаглядовоїрадиТовариства.11.Обраночленiв
НаглядовоїрадиТовариства.12.Затвердженiумовидоговору,щоуклада-
тимутьсязобранимичленамиНаглядовоїрадиТовариства.Затверджено,
щовиконанняобов’язкiвчленамиНаглядовоїрадиТоваристваздiйснюється
за договорами на безоплатнiй основi.Особою на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради Товариства обрано Голову Правлiння Товари-
ства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»

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: ПУБЛIЧНЕАКЦIОНЕРНЕТО-
ВАРИСТВО «ДНIПРЯНКА», Україна Київська обл. Києво-Святошинський
р-н08132м.Вишневевул.Першотравнева,7,01565276,(044)496-32-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2016

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-
Аудит»,37153128

5. Інформація про загальні збори 
30.04.2015проведеночерговізагальнізбори.
ПОРЯДОКДЕННИЙ:1.Прообранняголовитасекретарязагальнихзбо-

рів акціонерів Товариства.2.Про обрання лічильної комісії.3.Про затвер-
дження звіту Генерального директора Товариства про результати
фінансово-господарськоїдіяльностіТовариствау2014році.4.Прозатвер-
дження річноїфінансової звітності Товариства за 2014 рік.5.Про затвер-
дженнязвітуГоловиНаглядовоїрадиТовариствав2014році.6.Пророзпо-
ділприбуткуза2014рік,визначеннястроківтапорядкувиплатидивідендів.
Пропозиціїїщодопорядкуденногоненадходили.ВИРІШИЛИ:Попершому
питанню порядку денного:Обрати Головою Зборів — акціонера ТОВ
«ФОРА»,вособідиректораСтруковаОлегаАнатолійовича,якийдієнапід-
ставі Статуту ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОРА»таСекретаремЗборів—акціонераМісінуЛюдмилуПетрівну.По
другомупитаннюпорядкуденного:ОбратиЛічильнукомісіювнаступному
складі:ГоловаЛічильноїкомісії—МісінаЛ.П.ЧленЛічильноїкомісії—Бє-
лашВ.В.Потретьомупитаннюпорядкуденного:ЗатвердитизвітГенераль-
ного директора (виконавчого органу) про результати фінансово-
господарськоїдіяльностіТовариствав2014році.Почетвертомупитанню
порядку денного: Затвердити результатівфінансово— господарської ді-
яльності(річногозвіту)табалансуТоваристваза2014рік.Поп'ятомупи-
танню порядку денного:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства в

2014р.Пошостомупитаннюпорядкуденного:Ненараховуватиакціонерам
Товариствадивідендівзарезультатамифінансово—господарськоїдіяль-
ностіТовариствав2014році,взв'язкузвідсутністюприбуткувідгосподар-
ськоїдіяльностіТовариствав2014році.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усьогоактивів 38492 63734
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 24347 23795
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 0 2
Сумарнадебіторськазаборгованість 3497 2538
Грошовікоштитаїхеквіваленти 67 28032
Власнийкапітал 3223 -25594
Статутнийкапітал 3980 3980
Нерозподіленийприбуток(непокритий
збиток)

-988 -29805

Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 13 9
Поточнізобов’язанняізабезпечення 35256 89319
Чистийприбуток(збиток)наоднупросту
акцію

7,603 -0,385

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн)

7,603 -0,385

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 3790000 3790000
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаноміналь-
навартість

увідсоткахвід
статутного
капіталу

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРЯНКА»
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6. Інформація про дивіденди. Зарезультатамизвітноготапопередньо-
гороківрішеннящодовиплатиТовариствомдивідендівнеприймалось.

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

ємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усьогоактивів 577522 149447
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 418232 65692
Довгостроковіфінансовіінвестиції 1 727 1348
Запаси 24576 3196
Сумарнадебіторськазаборгованість 108919 68790
Грошовікоштитаїхеквіваленти 423 30

Власнийкапітал 347116 -7782
Статутнийкапітал 14641 14641
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) (21061) (38749)
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 34958 855
Поточнізобов’язанняізабеспечення 195448 156374
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію 0,15 (0,21961)
Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн.)

0,15 (0,21961)

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 58563240 58563240
Цінніпаперивласнихвипусківпротягомзвітногоперіодуневикуповува-
лись.

Голова Правлiння ____________ Рибка Олександр Володимирович

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УкрСиббанк», 
09807750,
61001,мiстоХаркiв,проспектМосковський,60
(057)738-80-01,(044)537-49-25,(044)201-22-74

2.Датарозкриття
повного тексту
річної інформації
узагальнодоступ-
нійінформаційній
базіданихКомісії

25.04.2016

3. Адреса сторін-
кивмережіІнтер-
нет,наякійрозмі-
щено регулярну
річнуінформацію

http://www.ukrsibbank.com

4.Найменування,
код за ЄДРПОУ
аудиторськоїфір-
ми (П. І. Б. ауди-
тора — фізичної
особи — підпри-
ємця), якою про-
ведений аудит
фінансової звіт-
ності

ТОВ«АУДИТ-СЕРВIСIНК»,13659226

5.Інформаціяпро
загальні збори
(розділ заповню-
ється у випадку,
якщо емітент —
акціонерне това-
риство)

Чергові:21.04.2015;Кворум:99.9995344978
На розгляд Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного
акцiонерноготовариства«УкрСиббанк» (далi—Банк)
буловинесено24питання:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних Зборiв
АкцiонерiвБанку
2.ПрообраннясекретаряЗагальнихЗборiвАкцiонерiв
Банку
3.ПрозатвердженнярiчноїфiнансовоїзвiтностiБанку
за2014рiк
4.Прозатвердженнязвiтуiвисновкiвзовнiшньогоауди-
тораБанкуТОВ«УкраїнськаАудиторськаСлужба»до
рiчноїфiнансовоїзвiтностiБанкуза2014рiк
5.Прозатвердженнярiчноїконсолiдованоїфiнансової
звiтностiБанкуза2014рiк
6.Прозатвердженнязвiтуiвисновкiвзовнiшньогоауди-
тораБанкуТОВ«УкраїнськаАудиторськаСлужба»до
рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi Банку за
2014рiк
7.ПрозатвердженнявисновкiвРевiзiйноїКомiсiїБанку
дорiчногофiнансовогозвiтуiбалансуза2014рiк
8.ПророзподiлприбуткуiзбиткiвБанкуза2014рiк
9.ЗвiтСпостережноїРадиБанкуза2014рiкiприйняття
рiшеннязарезультатамийогорозгляду
10.ЗвiтПравлiнняБанкуза2014рiкiприйняттярiшення
зарезультатамийогорозгляду
11.ЗвiтРевiзiйноїКомiсiїБанкуза2014рiкiприйняття
рiшеннязарезультатамийогорозгляду
12. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi
дочiрнiхкомпанiйБанкуза2014рiк
13.ПрозатвердженнязмiндоСтатутуАТ«УкрСиббанк»
14.ПровнесеннязмiндоПоложенняпроЗагальнiзбо-
риАТ«УкрСиббанк»
15. Про внесення змiн до Положення про Правлiння
АТ«УкрСиббанк»

16.ПровнесеннязмiндоПоложенняпроСпостережну
РадуАТ«УкрСиббанк»
17.ПроГоловуПравлiнняАТ«УкрСиббанк»
18.ПроприпиненняповноваженьчленiвСпостережної
РадиАТ«УкрСиббанк»
19. Про обрання членiв Спостережної Ради АТ «Укр-
Сиббанк»
20.Про обрання ГоловиСпостережноїРадиАТ «Укр-
Сиббанк»
21. Про затвердження умов договорiв, що укладати-
муться з Головою та членами Спостережної Ради
АТ«УкрСиббанк»
22. Про встановлення розмiрiв винагороди Голови та
членiвСпостережноїРадиАТ«УкрСиббанк»
23. Про обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з Головою та членами Спосте-
режноїРадиАТ«УкрСиббанк»
24. Про припинення повноважень Ревiзiйної Комiсiї
Банкуузв’язкуiззмiноюСтатутуАТ«УкрСиббанк».
Голосуваннявiдбулосьзусiхпитаньпорядкуденного.
Рiшенняприйнятiзусiхпитань.
Позачергові: 16.11.2015;Кворум:99.9995346092
На розгляд Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного
акцiонерноготовариства«УкрСиббанк» (далi—Банк)
буловинесено5питань:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних Зборiв
АкцiонерiвБанку
2.ПрообраннясекретаряЗагальнихЗборiвАкцiонерiв
Банку
3.ПрозбiльшеннястатутногокапiталуАТ«УкрСиббанк»
шляхомприватногорозмiщеннядодатковихакцiйiснуючої
номiнальноївартостiзарахунокдодатковихвнескiв
4. Про приватне розмiщення простих iменних акцiй
АТ «УкрСиббанк» (iз зазначенням перелiку осiб, якi є
учасникамитакогорозмiщення)
5.Провизначення уповноваженогооргану та уповно-
важенихосiбАТ«УкрСиббанк»,якимнадаютьсяповно-
важеннящодо прийняття рiшення, органiзацiї та про-
веденняприватногорозмiщенняпростихiменнихакцiй
АТ«УкрСиббанк»
Голосуваннявiдбулосьзусiхпитаньпорядкуденного.
Рiшенняприйнятiзусiхпитань.

6.Інформаціяпро
дивіденди.

Рішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 43418210 26400695
Грошовікоштитаїхеквіваленти 12457466 6 070 762
Коштивіншихбанках 229013 53373
Кредититазаборгованістьклієнтів 20958975 14904777
Усьогозобов’язань 41615083 24620139
Коштибанків 3084 160551
Коштиклієнтів 33300433 18802016
Усьоговласногокапіталутачасткаменшості 1803127 1780556
Статутнийкапітал 1774333 1774333
Чистийприбуток/(збиток) 33448 (868842)
Скоригованийчистийприбуток/(збиток)на
простуакцію(угривняхнаакцію)

0,0001 (0,0032)

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
привiлейовануакцiю

0,0007 (0,0323)

Голова Правлiння  Фiлiп, Бернар ДЮМЕЛЬ



№80, 26 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

41

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

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

1.Повненайменуванняемітента,кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,між-
міськийкодтателефонемітента
ПУБЛIЧНЕАКЦIОНЕРНЕТОВАРИСТВО"РIВНЕОБЛЕНЕРГО",05424874
33013,Рівненськаобласть,м.Рiвне,КнязяВолодимира,71
(0362)69-42-59
2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступнійін-
формаційнійбазіданихКомісії
25.04.2016р.
3.Адресасторінкивмережі Інтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформацію
www.roe.vsei.ua
4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми(П.І.Б.аудитора—
фізичноїособи—підприємця),якоюпроведенийаудитфінансовоїзвітнос-
ті
Товариствозобмеженоювiдповiдальнiстю"Партнерськетовариство"АКо",
31911511
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент—акціонернетовариство)
23.04.2015р. відбулися річні (чергові) загальні збори, кворум зборів
89.23%.
Порядок денний рiчних загальних зборiв вiд 23.04.2015р.: 1.Обрання
лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО»
(далi–Товариства),припиненняповноваженьлiчильноїкомiсiїТовариства.
2.ПропорядокпроведенняЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства.3.Звiт
Правлiнняпрорезультатифiнансово-господарськоїдiяльностiТовариства
за2014рiктаприйняттярiшеннязанаслiдкамирозглядузвiтуПравлiння
Товариства.4.ЗвiтНаглядовоїрадиТоваристваза2014рiктаприйняття
рiшеннязанаслiдкамирозглядузвiтуНаглядовоїрадиТовариства.5.Звiт
РевiзiйноїкомiсiїТоваристваза2014рiктаприйняттярiшеннязанаслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв
РевiзiйноїкомiсiїТовариства.6.ЗатвердженнярiчногозвiтуТоваристваза
2014рiк.7.РозподiлприбуткутазбиткiвТовариствазапiдсумкамироботи
в2014роцi.8.ЗатвердженнярозмiрурiчнихдивiдендiвТовариства.9.Про
схваленнята/абовчиненняправочинiв.
ПорядокденнийрiчнихзагальнихзборiвбувзатвердженийрiшеннямНа-
глядовоїрадиПАТ"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"(протокол№120вiд25.02.15р.).
Пропозицiїдоперелiкупитаньпорядкуденного,щорозглядалисяназбо-
рах,акцiонераминевносились.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi
рiшення:
Прийнятiрiшенняпопершомупитаннюпорядкуденного:
1.Обратилiчильнукомiсiюускладi:Головалiчильноїкомiсiї—Кузьмарук
ГалинаВолодимирiвна,членилiчильноїкомiсiї:КорицькаIннаАнатолiївна,
СократоваАннаОлександрiвна,СухомлинАллаАнатолiївна,Степаненко
ОленаМиколаївна,ТрофiмоваТетянаБорисiвна.
2.Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: Голова лiчильної
комiсiї— Кузьмарук ГалинаВолодимирiвна, члени лiчильної комiсiї: Ко-
рицькаIннаАнатолiївна,СократоваАннаОлександрiвна,СухомлинАлла
Анатолiївна,СтепаненкоОленаМиколаївна,ТрофiмоваТетянаБорисiвна
змоментузакриттяданихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства.
Прийнятiрiшенняподругомупитаннюпорядкуденного:
1.ОбратиГоловоюЗагальнихзборiвакцiонерiв—представникаакцiонера
WASHINGTONHOLDINGSB.V.,секретаремЗагальнихзборiвакцiонерiв—
представникаакцiонераТОВ«ФК-ЗБЕРIГАЧ»,рекомендованихрiшенням
НаглядовоїрадиТовариства(Протокол№120вiд25лютого2015р.).
2.ДляпроведенняЗагальнихзборiвакцiонерiввстановитинаступнийре-
гламент:
•для доповiдi по питанню «Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарськоїдiяльностiТоваристваза2014рiктаприйняттярiшенняза
наслiдкамирозглядузвiтуПравлiнняТовариства»—до20хвилин;
•длядоповiдiпоусiхпитанняхпорядкуденного—до10хвилин;
•усiпитаннядодоповiдачiвнадаютьсяуписьмовiйформiiззазначенням
прiзвища(найменування)акцiонератакiлькостiналежнихйомуакцiй;
•вiдповiдiпозапитаннях—до10хвилин.
3.Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за
рiшеннямГоловиЗагальнихзборiвакцiонерiв.
4.Уразiнеобхiдностiоголоситиперервууходiзагальнихзборiв,ГоловiЗа-
гальнихзборiвакцiонерiвсамостiйновизначитичаспочаткуперервитаїї
тривалiсть.
Прийнятерiшенняпотретьомупитаннюпорядкуденного:
ЗвiтПравлiнняпрорезультатифiнансово-господарськоїдiяльностiТовари-
стваза2014рiкзатвердити.
Прийнятiрiшенняпочетвертомупитаннюпорядкуденного:
ЗвiтНаглядовоїрадиТоваристваза2014рiкзатвердити.
Прийнятерiшенняпоп’ятомупитаннюпорядкуденного:

ЗатвердитизвiтРевiзiйноїкомiсiїТовариствапропроведенуроботув2014
роцiтависновокРевiзiйноїкомiсiїщодорiчногозвiтутабалансуТовари-
стваза2014рiк.
Прийнятерiшенняпошостомупитаннюпорядкуденного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк (в т.ч. баланс, звiт про
фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових
коштiв,примiткидозвiту).
Прийнятерiшенняпосьомомупитаннюпорядкуденного:
Узв’язкузвiдсутнiстючистогоприбуткузапiдсумкамироботиТовариства
в2014роцi,прибутокза2014рiкнерозподiлятитавiдрахуваннядоре-
зервногофондунездiйснювати.
Прийнятерiшенняповосьмомупитаннюпорядкуденного:
Узв’язкузвiдсутнiстючистогоприбуткузапiдсумкамироботиТовариства
в2014роцiдивiдендиненараховувати.
Прийнятiрiшенняподев’ятомупитаннюпорядкуденного:
1.Попередньосхвалитиправочини,прийняттярiшеньпровчиненняяких
вiднесенодокомпетенцiїЗагальнихзборiвакцiонерiвтаякiбудутьвчиня-
тись ПАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття
цьогорiшенняуходiпоточноїгосподарськоїдiяльностi,асаме:
-укладеннядоговорiв(вчиненняправочинiв)щодовстановленнягрошових
зобов’язаньособипередПАТ«РIВНЕОБЛЕНЕРГО»граничноюсукупною
вартiстюдо2200млн.грн.,приобов’язковомупопередньомупогодженнiiз
НаглядовоюрадоюТовариства;
-укладаннядоговорiв(вчиненняправочинiв)щодовстановленнягрошових
зобов’язаньПАТ«РIВНЕОБЛЕНЕРГО»передособоюграничноюсукупною
вартiстюдо2200млн.грн.,приобов’язковомупопередньомупогодженнiiз
НаглядовоюрадоюТовариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує
йогообов’язкиуразiйоготимчасовоївiдсутностiабоiншуособу,кандида-
тураякоїбудепогодженаНаглядовоюрадоюТовариства)напiдписання
вiдiменiПАТ«РIВНЕОБЛЕНЕРГО»правочинiвврамкахвстановленоїгра-
ничноївартостi.
11.08.2015р.відбулисяпозачерговізагальнізбори,кворумзборів89.20%.
ПозачерговiзагальнiзбориакцiонерiвпроводилисязаiнiцiативоюНаглядо-
воїрадиПАТ"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"(Протокол№14вiд07липня2015р.).
Пропозицiїдоперелiкупитаньпорядкуденного,щорозглядалисянапоза-
черговихзборах,акцiонераминевносились.
Порядокденнийпозачерговихзагальнихзборiввiд11.08.2015р.:
1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ«РIВНЕОБЛЕНЕРГО»(далi—Товариства),припиненняповноважень
лiчильноїкомiсiїТовариства.
2.ПропорядокпроведенняЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства.
3.Про схвалення/надання згоди на внесення змiн в умови договору/
договорiв,щоукладений/укладенiзПАТ«Альфа-Банк».
Прийнятiрiшенняпопершомупитаннюпорядкуденного:
1.Обратилiчильнукомiсiюускладi:головалiчильноїкомiсiї—Кузьмарук
ГалинаВолодимирiвна,членилiчильноїкомiсiї:КорицькаIннаАнатолiївна,
СократоваАннаОлександрiвна,СухомлинАллаАнатолiївна,Степаненко
ОленаМиколаївна,ТрофiмоваТетянаБорисiвна.
2.Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голова лiчильної
комiсiї— Кузьмарук ГалинаВолодимирiвна, члени лiчильної комiсiї: Ко-
рицькаIннаАнатолiївна,СократоваАннаОлександрiвна,СухомлинАлла
Анатолiївна,СтепаненкоОленаМиколаївна,ТрофiмоваТетянаБорисiвна
змоментузакриттяданихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства.
Прийнятiрiшенняподругомупитаннюпорядкуденного:
1.Обратиголовоюзагальнихзборiвакцiонерiв—представникаакцiонера
ТОВ«ФК-ЗБЕРIГАЧ»,секретаремзагальнихзборiвакцiонерiв—представ-
никаакцiонераWASHINGTONHOLDINGSB.V.,рекомендованихрiшенням
наглядовоїрадиТовариства(Протокол№14вiд07липня2015р.).
2.Дляпроведеннязагальнихзборiвакцiонерiввстановитинаступнийре-
гламент:
•длядоповiдiпоусiхпитанняхпорядкуденного—до10хвилин;
•усiпитаннядодоповiдачiвнадаютьсяуписьмовiйформiiззазначенням
прiзвища(найменування)акцiонератакiлькостiналежнихйомуакцiй;
•вiдповiдiпозапитаннях—до10хвилин.
3. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за
рiшеннямголовизагальнихзборiвакцiонерiв.
4.Уразiнеобхiдностiоголоситиперервууходiзагальнихзборiвакцiонерiв.
Головiзагальнихзборiвакцiонерiвсамостiйновизначитичаспочаткупере-
рвитаїїтривалiсть.
Прийнятерiшенняпотретьомупитаннюпорядкуденного:
1.ПогодитиукладенняТовариствомдодатковоїугоди/додатковихугоддо
ранiше вчиненого правочину, а саме Договору поруки №258-П/13 вiд
08 жовтня 2013 року (надалi — «Договiр поруки»), що укладений мiж
ПАТ«Альфа-Банк»(надалi—«Банк»)таТовариствомвзабезпеченняви-
конання обов’язкiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС
ЕНЕРДЖIIНТЕРНЕЙШНЛУКРАЇНА»(надалi—«Боржник»)заДоговором
провiдкриттякредитноїлiнiї№19-МВ/12вiд04липня2012року(надалi—
«Основнийдоговiр»),стосовно:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РIВНЕОБЛЕНЕРГО”
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1) викладення пункту 4.2. статтi 4 «Права Поручителя, який виконав
зобов’язання»Договорупорукивновiйредакцiїнаступногозмiсту:
«4.2.Поручительмаєправовиконатиобов’язки,зазначенiупунктi2.1.цьо-
гоДоговору,валютоюзобов’язаньякихєiноземнавалюта,унацiональнiй
валютi України та/або у iноземнiй валютi, вiдмiннiй вiд валюти Кредиту
лишеунаступнихвипадках:
а) за наявностi на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у
вiдповiдьнаписьмовезверненняПоручителя;
б)навласнийрозсудБанкуувипадкудоговiрногосписаннягрошовихкоштiв.
Прицьомусуми,щопiдлягаютьповерненню(сплатi)унацiональнiйвалютi
України,перераховуються iзвалютиКредитузаофiцiйнимкурсомостан-
ньої, встановленим Нацiональним банком України на дату повернення
(сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що пiдлягають поверненню
(сплатi)вiноземнiйвалютi,вiдмiннiйвiдвалютиКредиту,перераховуються
iзвалютиКредитузаїхкрос-курсомнаденьповернення(сплати),помно-
женимна1,155.
Увипадку,передбаченомуупiдпунктi«а»пункту4.2.цьогоДоговоруСто-
рониможутьписьмовопогодитиiншийкурсперерахунку.
УцьомуДоговорiтермiном«крос-курс»позначаєтьсяспiввiдношеннямiж
двома iноземнимивалютами,якевизначаєтьсянапiдставi їх офiцiйного
курсудонацiональноївалютиУкраїни,встановленогоНацiональнимбан-
комУкраїни.».
2)пiдтвердженнязгодиТоваристваназабезпеченняпорукоюПоручителя,
наданоюзгiдноiзДоговоромпоруки,виконанняБоржникомсвоїхобов’язкiв,
щовиниклинапiдставiОсновногодоговорузурахуваннямусiхзмiнiдопо-
вненьвнесенихдоОсновногодоговорушляхомукладеннямiжБоржником
таБанком:
-Додатковоїугоди№1доОсновногодоговорувiд«04»липня2012року;
-Додатковоїугоди№2доОсновногодоговоруукладеноїв17годин00хви-
лин«26»лютого2013року;
-Додатковоїугоди№3доОсновногодоговоруукладеноїв17годин03хви-
лин«26»лютого2013року;
-ДодатковоїугодидоОсновногодоговоруукладеноїв17годин05хвилин
«26»лютого2013року;
-ДодатковоїугодидоОсновногодоговорувiд«14»жовтня2013року;
-ДодатковоїугодидоОсновногодоговору№4вiд«14»жовтня2013року;
-ДодатковоїугодидоОсновногодоговору№5«03»липня2014року;
-ДодатковоїугодидоОсновногодоговору№6вiд«24»жовтня2014року;
-Додаткової угоди№1доОсновного договору (про надання траншу) вiд
«28»березня2013року;
-Угоди про внесення змiн№1 вiд «27» червня 2014 року до Додаткової
угоди№1доОсновногодоговору(пронаданнятраншу)вiд«28»березня
2013року;
-Угоди про внесення змiн№2 вiд «24»жовтня 2014 року доДодаткової
угоди№1доОсновногодоговору(пронаданнятраншу)вiд«28»березня
2013року.
3)пiдтвердження,щожоднеположеннядодатковоїугоди/додатковихугод
доДоговорупорукинеєтаким,щоскасовуєчиобмежуєпередбаченуДо-
говоромпоруки солiдарну вiдповiдальнiстьТовариства передБанком за

виконаннябудь-якихобов’язкiвБоржникапередБанкомзаОсновнимдо-
говором,яктих,щовиниклидоукладенняцiєїДодатковоїугоди,такiтих
щовиникнутьумайбутньому.
2.ПiдтвердитизгодуназабезпеченняпорукоюТовариства,згiднозумова-
миДоговорупоруки,виконанняБоржникомсвоїхобов’язкiв,щовиникли/
виникнутьнапiдставiОсновногодоговорузурахуваннямусiхзмiнiдопо-
вненьвнесенихта/абощобудутьвнесенiдоОсновногодоговору,втому
числi,аленевиключно,перенесеннястрокiв/термiнiвоплатипроцентiвта/
аботраншiвта/абоКредиту(йогочастини).
3.УповноважитиГоловуПравлiнняабоуповноваженунимособупiдписати
додатковуугоду/додатковiугодидоДоговорупорукивiдiменiТовариства,
атакожукладатитапiдписувативсiдодатковiугодидозазначеногодогово-
рувмайбутньому,пов’язанiзiзмiноюбудь-якихйогоумов,заумовиїхпо-
переднього погодження зНаглядовоюрадоюТовариствабез отримання
будь-якихдодатковихрiшеньЗагальнихзборiвакцiонерiв.
6.Інформаціяпродивіденди.
Зарезультатамироботив2015тав2014рокахрішеннящодовиплатиди-
відендівнеприймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1.Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства
(тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усьогоактивів 1757502 1689914
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 1482646 1499848
Довгостроковіфінансовіінвестиції 130471 74383
Запаси 16507 12946
Сумарнадебіторськазаборгованість 51313 43838
Грошовікоштитаїхеквіваленти 46946 29627
Власнийкапітал 1263406 1273043
Статутнийкапітал 21284 21284
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 1236801 1246438
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 200698 211080
Поточнізобов'язанняізабезпечення 293398 205791
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію(грн) -0.11039 -0.76202
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

-0.11039 -0.76202

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 85134168 85134168
Цінніпапери
власнихвипусків,
викупленіпротягом
звітногоперіоду

загальнаномінальна
вартість

0 0

увідсоткахвідстатутного
капіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцінних
паперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0

Голова Правління  Невмержицький С.М. 

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: Приватнеакцiонернетовари-
ство«Страхова компанiя«ГЕШТАЛЬТ», 34578037,УкраїнаКиївськаобл.
Святошинськийр-н03062м.КиївпроспектПеремоги.буд.67,0445819160

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
— фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВ«Аудиторська-консалтинговагрупа«ЕКСПЕРТ»,32346015

5. Інформація про загальні збори: 
30.04.2015проведенорічнізагальнізбори.Порядокденний:1)прийняття

рiшення про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв;2) прийняття
рiшеннязанаслiдкамирозглядузвiтуПравлiння,звiтуРевiзора;3)затверджен-
нярiчногоЗвiтуКомпанiїза2014рік;4)розподiлприбуткуiзбиткуКомпанiї

27.11.2015 проведено позачергові загальні збори. Порядок денний : 
1)прийняттярiшенняпрообранняГоловитасекретаряЗагальнихзборiв; 
2)прийняттярiшенняпрозверненнядоНацкомфiнпослугщодоанулюван-
нялiцензiїзобов'язковогострахуванняцивiльно-правовоївiдповiдальностi
власникiвназемнихтранспортнихзасобiв.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
дньогороківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось.

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

ємства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усьогоактивів 23239 22301
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 131 93
Довгостроковіфінансовіінвестиції 19209 18741
Запаси 8 24
Сумарнадебіторськазаборгованість 566 2132
Грошовікоштитаїхеквіваленти 2168 1073
Власнийкапітал 20544 20778
Статутнийкапітал 8000 8000
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 10152 11581
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 1777 973
Поточнізобов’язанняізабезпечення 918 550
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію 0 0
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

0 0

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 0 0
Цінніпапери
власнихвипусків,
викупленіпротягом
звітногоперіоду

загальнаномінальна
вартість

увідсоткахвідстатутного
капіталу

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ГЕШТАЛЬТ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента Публічне акціонерне товариство
«РЕКЛАМА»кодзаЄДРПОУ03052138;вул.ВерхнiйВал,2,літераА,м.Київ,
Подiльський р-н, Київська область, 04071, Україна(044) 462-59-302. Дата
розкриттяповного текстурічної інформації у загальнодоступній інформа-
ційнійбазіданихКомісії25.04.2016;3.АдресасторінкивмережіІнтернет,на
якійрозміщенорегулярнурічнуінформацію03052138.smida.gov.ua;4.Най-
менування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми(П.І.Б.аудитора—фізичної
особи—підприємця),якоюпроведенийаудитфінансовоїзвітностіТОВ«Ау-
диторськафірма«Регістр»,кодзаЄДРПОУ—21647622,КотилкоНаталія
Вікторівна.

Інформаціяпро загальні збори:Вид загальних зборів—чергові.Дата
проведення:23.04.2015року.Кворумзборів:67,250%відзагальноїкількості
голосуючихакцій.Особи,щоподавалипропозиціїдоперелікупитаньпо-
рядкуденного:пропозиційдопорядкуденноговідакціонерівненадходило.
Особа,щоініціювалапроведенняРічнихзагальнихзборів:Наглядоварада.
Питання:1.Пропередачуповноваженьлічильноїкомісіїдепозитарнійуста-
нові, затвердженнядоговору здепозитарноюустановоюпронаданняпо-
слугіззабезпеченняпроведенняголосуваннянаЗагальнихзборахакціоне-
рівПАТ«Реклама».2.Обраннялічильної комісії річнихЗагальних зборів
акціонерівПАТ«Реклама»,прийняттярішенняпроприпиненняїхповнова-
жень.3.ПрообранняголовитасекретарярічнихЗагальнихзборівакціоне-
рівПАТ«Реклама».4.Проприйняттярішеньзпитаньпорядкупроведення
річнихЗагальних зборівакціонерівПАТ«Реклама».5.Про затвердження
річногозвітуТоваристваза2014рік.6.ПророзподілприбуткуізбитківТова-
ристваза2014рік.

7.ЗвітдиректораТоваристваза2014ріктаприйняттярішеннязана-
слідкамийогорозгляду.8.ЗвітНаглядовоїрадиТоваристваза2014рікта
прийняттярішеннязанаслідкамийогорозгляду.9.ПрозвітРевізійноїкомі-
сіїТоваристваза2014ріктаприйняттярішеннязанаслідкамийогорозгля-
ду.Результатирозглядупитаньпорядкуденного:1.Першепитанняпорядку
денного:Пропередачуповноваженьлічильноїкомісіїдепозитарнійустано-
ві,затвердженнядоговоруздепозитарноюустановоюпронаданняпослугіз
забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів 
ПАТ«Реклама».Рішення:передатиповноваженнялічильноїкомісіїДепози-
тарній установі ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (Код ЄДРПОУ
23730178,місцезнаходження:03067,м.Київ,вул.Гарматна,6),щоздійснює
депозитарнудіяльністьдепозитарноїустановинапідставіліцензіїСеріяАЕ
№263378,виданої24.09.2013р.Національноюкомісієюзціннихпаперівта
фондовогоринкутазатвердитидоговір№29від23.04.2015р.провиконання
функційлічильноїкомісії.Підсумокголосування:«ЗА»—67442голоси,що
становить100%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагаль-
нихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«ПРОТИ»—
0(нуль)голосів,щостановить0%голосівакціонерів,якізареєструвалися
дляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитання
акцій.«УТРИМАЛОСЬ»—0(нуль)голосів,щостановить0%голосівакціо-
нерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласниками
голосуючихзцьогопитанняакцій.Рішенняприйнято.2.Другепитанняпо-
рядкуденного:ОбраннялічильноїкомісіїрічнихЗагальнихзборівакціоне-
рів ПАТ «Реклама», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Рішення: обрати Лічильну комісію у складі представників Депозитарної
установи—ВолошкаВолодимирЛеонідович— головаЛічильної комісії,
БойчукЮлія Остапівна, Вербов ВолодимирОлександрович— члени Лі-
чильноїкомісії.ПовноваженняГоловитачленівЛічильноїкомісіїприпинити
післявиконаннявсіхповноважень,покладенихнаЛічильнукомісію,відпо-
віднодоДоговору№29від23.04.2015р.провиконанняфункційлічильної
комісії та чинного законодавстваУкраїни.Підсумок голосування: «ЗА»— 
67442голоси,щостановить100%голосівакціонерів,якізареєструвалися
дляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитання
акцій.«ПРОТИ»—0(нуль)голосів,щостановить0%голосівакціонерів,які
зареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючих
зцьогопитанняакцій.«УТРИМАЛОСЬ»—0(нуль)голосів,щостановить
0%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахта
євласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.Рішенняприйнято.3.Трете
питанняпорядкуденного:Прообранняголовитасекретарярічнихзагаль-
нихзборівакціонерівПАТ«Реклама».Рішення:обратиГоловоюзборів—
ДавиденкаСергіяГригоровича,СекретаремЗборів—ЧерняєвуАнастасію
Сергіївну.Підсумокголосування:«ЗА»—67442голоси,щостановить100%
голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтає
власникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«ПРОТИ»—0(нуль)голосів,
щостановить0%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіуза-
гальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«УТРИ-
МАЛОСЬ»—0(нуль)голосів,щостановить0%голосівакціонерів,якіза-
реєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючихз
цьогопитанняакцій.Рішенняприйнято.4.Четвертепитанняпорядкуденно-
го:ПроприйняттярішеньзпитаньпорядкупроведеннярічнихЗагальних
зборівакціонерівПАТ«Реклама».Рішення:дляпроведеннярічнихзагаль-

них зборів акціонерів ПАТ «Реклама» затвердити наступний регламент:
основна доповідь — не більше 30 хвилин; співдоповідь — не більше 
15хвилини;виступивдебатах—небільше10хвилин;відповідіназапитан-
ня—небільше5хвилини.ЖодензучасниківЗагальнихзборівнемаєправа
виступатибездозволуГоловиЗагальнихзборів.ГоловаЗагальнихзборів
маєправоперерватиособу,якапідчасвиступунедотримуєтьсязазначено-
горегламенту,тапозбавитиїїслова.Питанняставлятьсядоповідачамта
співдоповідачамтількивписьмовійформі(способомнаданнязаписокГоло-
ві Загальних зборів). Питання повинні містити прізвище, ім’я, по-батькові
(найменування)особи,якабереучастьу зборах, кількість голосів,якими
особа голосує з кожного питання порядку денного. Питання мають бути
сформульованікороткотачітко інеміститиоцінкидоповіді (співдоповіді)
абодоповідача (співдоповідача).Питання тимхтовиступаєвдебатахне
ставляться.Підсумок голосування: «ЗА»—67 442 голоси,що становить
100%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборах
таєвласниками голосуючихзцьогопитанняакцій.«ПРОТИ»—0 (нуль)
голосів,щостановить0%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучас-
тіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.
«УТРИМАЛОСЬ»—0(нуль)голосів,щостановить0%голосівакціонерів,
якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосу-
ючихзцьогопитанняакцій.Рішенняприйнято.5.П’ятепитанняпорядкуден-
ного:ПрозатвердженнярічногозвітуТоваристваза2014рік.Рішення: за-
твердитирічнийзвітТоваристваза2014рік.Підсумокголосування:«ЗА»— 
67442голоси,щостановить100%голосівакціонерів,якізареєструвалися
дляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитання
акцій.«ПРОТИ»—0(нуль)голосів,щостановить0%голосівакціонерів,які
зареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючих
зцьогопитанняакцій.«УТРИМАЛОСЬ»—0(нуль)голосів,щостановить
0%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахта
євласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.Рішенняприйнято.6.Шос-
тепитанняпорядкуденного:ПророзподілприбуткуізбитківТоваристваза
2014рік.Рішення:узв’язкуізвідсутністюприбутківтанаявністюзбитківза
звітнийперіод,дивідендизарезультатамироботиу2014роціненарахову-
ватитаневиплачувати.Підсумокголосування:«ЗА»—67442голоси,що
становить100%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагаль-
нихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«ПРОТИ»
—0(нуль)голосів,щостановить0%голосівакціонерів,якізареєстрували-
сядляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитан-
няакцій.«УТРИМАЛОСЬ»—0(нуль)голосів,щостановить0%голосівак-
ціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласниками
голосуючихзцьогопитанняакцій.Рішенняприйнято.7.Сьомепитанняпо-
рядкуденного:ЗвітдиректораТоваристваза2014ріктаприйняттярішення
занаслідкамийогорозгляду.Рішення:затвердитизвітДиректораТовари-
стваза2014рік.Підсумокголосування:«ЗА»—67442голоси,щостано-
вить100%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. «ПРОТИ»— 
0(нуль)голосів,щостановить0%голосівакціонерів,якізареєструвалися
дляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитання
акцій.«УТРИМАЛОСЬ»—0(нуль)голосів,щостановить0%голосівакціо-
нерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласниками
голосуючих з цього питання акцій.Рішення прийнято. 8.Восьме питання
порядкуденного:ЗвітНаглядовоїрадиТоваристваза2014ріктаприйняття
рішеннязанаслідкамийогорозгляду.Рішення:затвердитизвітНаглядової
радиПАТ«Реклама»за2014р.Підсумокголосування:«ЗА»—67442голо-
си,щостановить100%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіу
загальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«ПРО-
ТИ»—0(нуль)голосів,щостановить0%голосівакціонерів,якізареєстру-
валисядляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцього
питанняакцій.«УТРИМАЛОСЬ»—0(нуль)голосів,щостановить0%голо-
сівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвлас-
никами голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 
9)Дев’ятепитанняпорядкуденного:ПрозвітРевізійноїкомісіїТовариства
за2014ріктаприйняттярішеннязанаслідкамийогорозгляду.Рішення:у
зв’язкузтим,щоуПАТ«Реклама»Ревізійнакомісіянеобиралася,звітРе-
візійноїкомісіїТоваристваза2014рікнезатверджувати.Підсумокголосу-
вання:«ЗА»—67442 голоси,щостановить100%голосівакціонерів,які
зареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючих
зцьогопитанняакцій.«ПРОТИ»—0(нуль)голосів,щостановить0%голо-
сівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвлас-
никамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«УТРИМАЛОСЬ»—0(нуль)го-
лосів,щостановить0%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіу
загальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.Рішен-
няприйнято.Причини,чомузагальнізбориневідбулися:Річнізагальнізбо-
риакціонеріввідбулися.ІнформаціяпрозагальнізбориВидзагальнихзбо-
рів — позачергові. Дата проведення: 08.09.2015 року. Кворум зборів:
92,511%від загальної кількості голосуючих акцій .Перелік питань:1.Про
передачуповноваженьлічильноїкомісіїдепозитарнійустанові,затверджен-
нядоговоруздепозитарноюустановоюпронаданняпослуглічильноїкомі-
сії на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Реклама».2. Обрання лічильної
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комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», прий-
няттярішенняпроприпинення їх повноважень.3.Прообрання голови та
секретаряпозачерговихЗагальнихзборівакціонерівПАТ«Реклама».4.Про
прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ «Реклама».5. Про попереднє схвалення значних
правочинів.6.Пронаданняповноваженьщодовчиненнядій,пов`язанихзі
здійсненнямзначнихправочинів.Особи,щоподавалипропозиціїдопере-
лікупитаньпорядкуденного:Пропозиційвідакціонерівдопорядкуденного
відакціонерівненадходило.Особа,щоініціювалапроведенняпозачерго-
вихзагальнихзборів:НаглядоваРада.Результатирозглядупитаньпорядку
денного: 1.Першепитання порядкуденного:Про передачу повноважень
лічильної комісіїдепозитарнійустанові, затвердженнядоговоруздепози-
тарноюустановоюпронаданняпослугіззабезпеченняпроведенняголосу-
ваннянаЗагальнихзборахакціонерівПАТ«Реклама».Рішення:передати
повноваження лічильної комісії Депозитарній установі ТОВ «ФОНДОВА
КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (Код ЄДРПОУ 23730178, місцезнаходження:
03067,м.Київ,вул.Гарматна,6),щоздійснюєдепозитарнудіяльністьдепо-
зитарної установи на підставі ліцензії Серія АЕ №263378, виданої
24.09.2013р.Національноюкомісієюзціннихпаперівтафондовогоринкута
затвердитидоговір№33від08.09.2015р.пронаданняпослуглічильноїко-
місії.Підсумокголосування:«ЗА»—99123голосів,щостановить100%го-
лосів акціонерів, які зареєструвалисядля участі у загальних зборах та є
власникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«ПРОТИ»—0голосів,що
становить0%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагаль-
нихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«УТРИМА-
ЛОСЬ»—0голосів,щостановить0%відголосівакціонерів,якізареєстру-
валисядляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцього
питанняакцій.Рішенняприйнято.2.Другепитанняпорядкуденного:Обран-
нялічильноїкомісіїпозачерговихЗагальнихзборівакціонерівПАТ«Рекла-
ма»,прийняттярішенняпроприпиненняїхповноважень.Рішення:обрати
ЛічильнукомісіюускладіпредставниківДепозитарноїустанови—Волошка
ВолодимирЛеонідович—головаЛічильноїкомісії,БойчукЮліяОстапівна,
ВербовВолодимирОлександрович—члениЛічильноїкомісії.Повноважен-
няГоловитачленівЛічильноїкомісіїприпинитипіслявиконаннявсіхповно-
важень,покладенихнаЛічильнукомісію,відповіднодоДоговору№33від
08.092015р.провиконанняфункційлічильноїкомісіїтачинногозаконодав-
стваУкраїни.Підсумок голосування:«ЗА»—99123 голосів,щостановить
100%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборах
таєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«ПРОТИ»—0голосів,
щостановить0%голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіуза-
гальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«УТРИ-
МАЛОСЬ»—0голосів,щостановить0%відголосівакціонерів,якізареє-
струвалисядля участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з
цьогопитанняакцій.Рішенняприйнято.3.Третепитанняпорядкуденного:
Прообранняголовитасекретаряпозачерговихзагальнихзборівакціонерів
ПАТ«Реклама».Рішення:обратиГоловоюзборів—ДавиденкаСергіяГри-
горовича, Секретарем Зборів— Черняєву Анастасію Сергіївну. Підсумок
голосування:«ЗА»—99123голосів,щостановить100%голосівакціонерів,
якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласникамиголосу-
ючихзцьогопитанняакцій.«ПРОТИ»—0голосів,щостановить0%голосів
акціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласни-
камиголосуючихзцьогопитанняакцій.«УТРИМАЛОСЬ»—0голосів,що
становить0%від голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіуза-
гальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.Рішення
прийнято. 4.Четвертепитанняпорядкуденного:Проприйняттярішень з
питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ«Реклама».Рішення:дляпроведенняпозачерговихзагальнихзборів
акціонерівПАТ«Реклама»затвердитинаступнийрегламент:основнадопо-
відь—небільше30хвилин;співдоповідь—небільше15хвилини;виступи
в дебатах— не більше 10 хвилин; відповіді на запитання— не більше 
5хвилини.ЖодензучасниківЗагальнихзборівнемаєправавиступатибез
дозволуГоловиЗагальнихзборів.ГоловаЗагальнихзборівмаєправопере-
рватиособу,якапідчасвиступунедотримуєтьсязазначеногорегламенту,
тапозбавитиїїслова.Питанняставлятьсядоповідачамтаспівдоповідачам
тількивписьмовійформі(способомнаданнязаписокГоловіЗагальнихзбо-
рів). Питання повинні містити прізвище, ім’я, по-батькові (найменування)
особи,якабереучастьузборах,кількість голосів,якимиособаголосуєз
кожногопитанняпорядкуденного.Питаннямаютьбутисформульованіко-
ротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача
(співдоповідача).Питаннятимхтовиступаєвдебатахнеставляться.Під-
сумокголосування:«ЗА»—99123голосів,щостановить100%голосівакці-
онерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаєвласниками
голосуючихзцьогопитанняакцій.«ПРОТИ»—0голосів,щостановить0%
голосівакціонерів,якізареєструвалисядляучастіузагальнихзборахтає
власникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.«УТРИМАЛОСЬ»—0голо-
сів,щостановить0%відголосівакціонерів,якізареєструвалисядляучасті
узагальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.Рі-
шенняприйнято.5)П’ятепитанняпорядкуденного:Пропопереднєсхва-
леннязначнихправочинів.Рішення:напідставіч.3ст.70ЗаконуУкраїни
«Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які
вчинятимутьсяТовариствомуходійогопоточноїгосподарськоїдіяльності

протягомнебільшеякодногорокуздатиприйняттятакогорішеннянацих
позачергових Загальних зборах акціонерів, а саме:— вчинення значних
правочинів (укладанняугод,договорів:підряду,будівельногопідряду,під-
рядунапроведенняпроектнихтапошуковихробіт,послуг,поставки,купівлі-
продажу,зберігання,оренди,договорівнапроведенняархеологічнихдослі-
дженьземельноїділянки)зпідприємствами,установами,організаціями(в
тімчисліпідрядними),спрямованихнапроведеннякомплексноїреконструк-
ції(реставрації,ремонту)майновогокомплексу,щоналежитьПАТ«Рекла-
ма»,розташованогозаадресоюм.Київ,вул.ВерхнійВал—вул.Воздви-
женська, буд. 4-12, граничноюсукупноювартістюнебільше100000000
(стамільйонів)грн.;—вчиненнязначнихправочинів(укладаннядоговору/
договорів/угод)щодо продажу нежилих будівель та споруд,що належать
ПАТ«Реклама»,розташованихзаадресою:м.Одеса,вул.Андрієвського,
буд. 10/12, граничною сукупною вартістю не більше 15 000 000,00
(п’ятнадцятимільйонів)грн.—вчиненнязначнихправочинів(укладаннядо-
говору/договорів/угод/додатковихугод)зКиївськоюміськоюрадоюпровне-
сеннязміндодоговоруорендиземельноїділянки,укладеногонапідставі
рішенняКиївськоїміськоїрадивід18.04.2013р.№261/9318,міжКиївською
міськоюрадоютаПАТ«Реклама»,знаступнимихарактеристикамиземель-
ної ділянки: місце розташування: вул. Верхній Вал, 2-а та вул. Верхній
Вал—вул.Воздвиженська,4-12уПодільськомурайонім.Києва;розмір
земельноїділянки:0,1879га;кадастровийномер—8000000000:85:642:0018;
цільовепризначення—дляексплуатаціїтаобслуговуванняадміністративно-
виробничогомайновогокомплексу,узв'язкуізформуваннямновоїземель-
ноїділянкиврезультатіподілуземельноїділянки,щоперебуваєворенді 
ПАТ «Реклама». Гранична сукупна вартість правочину — не більше 
4 000 000,00 (чотирьох мільйонів) грн. — вчинення значних правочинів
(укладенняугод,договорів)щодоотриманнякредитів,отриманнябезпро-
центноїповоротноїфінансовоїдопомоги,абозалучення іншихпозикових
коштів,необхіднихдляфінансуваннядіяльностіТовариства,граничноюсу-
купноювартістюнебільше100000000 (стамільйонів) грн.;—вчинення
значнихправочинівзадоговорамиіпотеки,застави,поруки(утомучислів
якості виконання зобов’язань за інші підприємства) на граничну сукупну
вартість—100000000(стомільйонів)грн.Підсумокголосування:«ЗА»—
99123голосів,щостановить92,5112228994%голосівакціонеріввідїхза-
гальноїкількості.«ПРОТИ»—0голосів,щостановить0%голосівакціоне-
ріввід їхзагальноїкількості.«УТРИМАЛОСЬ»—0голосів,щостановить
0%голосівакціонеріввідїхзагальноїкількості.Рішенняприйнятобільшяк
50відсоткамиголосівакціонеріввідїхзагальноїкількості.6)Шостепитання
порядкуденного:Пронаданняповноваженьщодоздійсненнядійпов`язаних
з вчиненням значних правочинів. Рішення: надатиДиректору Товариства
ДавиденкоСергію Григоровичу повноваження протягом 1 (одного) року з
датипроведенняцихЗагальнихзборівздійснювативсінеобхіднідіїщодо
вчиненнявідіменіТовариствапопередньосхваленихзначнихправочинів.
Підсумокголосування:«ЗА»—99123голосів,щостановить92,5112228994%
голосівакціонеріввідїхзагальноїкількості.«ПРОТИ»—0голосів,щоста-
новить0%голосівакціонеріввідїхзагальноїкількості.«УТРИМАЛОСЬ»—
0голосів,щостановить0%голосівакціонеріввідїхзагальноїкількості.Рі-
шення прийнято.Причини, чому загальні збори не відбулися:Позачергові
загальнізборивідбулись.

Інформаціяпродивіденди.Зазвітнийперіод,згіднорішенняЗагальних
зборівакціонерівПАТ«Реклама»,дивідендиненараховувалисьтаневи-
плачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 3486 4162
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 181 540
Довгостроковіфінансовіінвестиції - -
Запаси 3 6
Сумарнадебіторськазаборгованість 2928 3627
Грошовікоштитаїхеквіваленти 30 1
Власнийкапітал -167 841
Статутнийкапітал 13 13
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -180 828
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення - -
Поточнізобов'язанняізабезпечення 3653 3321
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

-0,0014 0,0064

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

-0,0014 0,0064

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 128848 128848
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальна
вартість

- -

увідсоткахвід
статутногокапіталу

- -

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

- -
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Річна інформація емітента
цінних паперів

І. Основні відомості про емітента
1.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміськийкодтателефонемітента

Публічнеакціонернетовариство
«Новопавлівськийгранітнийкар’єр»
кодзаЄДРПОУ00292304
53282,Україна,Дніпропетров-
ськаобл.,Нiкопольськийр-н,
с.Кам*янське,вул.Озерна,40.
Міжміськийкодтателефон
056669-17-51056669-17-55

2.Датарозкриттяповноготексту
річноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії
3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://00292304.smida.gov.ua/

4.Найменування,кодзаЄДРПОУ
аудиторськоїфірми(П.І.Б.
аудитора—фізичноїособи—під-
приємця),якоюпроведенийаудит
фінансовоїзвітності

КодЄДРПОУ24600006
Товариствозобмеженоювідпові-
дальністю«Аудиторськафірма
«Аудит-Дніпроконсульт»

5. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку,
якщоемітент—акціонернетовари-
ство).*Зазначаєтьсяінформаціяпро
проведення або непроведення за-
гальних чергових та позачергових
зборівтауразіїхнепроведеннявка-
зуютьсяпричини,такожзазначаєть-
сяперелікпитань,щорозглядалися
назагальнихзборах,особи,щопо-
давали пропозиції до переліку пи-
таньпорядкуденного,уразіпрове-
дення позачергових зборів
зазначається особа, що ініціювала
проведення загальних зборів, ре-
зультати розгляду питань порядку
денного.Уразіякщозагальнізбори
невідбулися,вказуютьсяпричини

Видзагальнихзборів—чергові.
Датапроведення—27березня2015
року.
Кворумзборів—66,47%.
Перелікпитань,щорозглядалисяна
Загальнихзборах.
Порядок денний:
(затверджений наглядовою ра-
дою)
1. Обрання членів лічильної комісії
чергових Загальних зборів акціоне-
рівПАТ«Новопавлівськийгранітний
кар’єр», припинення повноважень
членівлічильноїкомісіїТовариства.
2. Затвердженняпорядку(регламен-
ту) проведення чергових Загальних
зборівакціонерівТовариства.
3. Звіт ради директорів про
фінансово-господарську діяльність
ПАТ «Новопавлівський гранітний
кар’єр»за2014ріктаприйняттярі-
шеннязанаслідкамирозглядузвіту
радидиректорівТовариства
4. ЗвітНаглядовоїрадиТовариства
за2014ріктаприйняттярішенняза
наслідкамирозгляду звітуНаглядо-
воїрадиТовариства.
5. ЗвітРевізійної комісіїТовариства
за2014ріктаприйняттярішенняза
наслідкамирозглядузвітуРевізійної
комісіїтовариства.
6. Затвердженнярічногозвітутаба-
лансуТоваристваза2014рік.
7. Розподіл прибуткуТовариства та
покриттязбитківза2014рік.
8. ВнесеннязміндоСтатутуТовари-
ства.
9. Обранняособи, яка уповноважу-
єтьсянапідписаннязміндостатуту
Товариствавідіменіакціонерів.
10. ВнесеннязміндоПоложенняТо-
вариства«Пронаглядовураду».

11. ЗатвердженняПоложенняТова-
риства «Про порядок розкриття ін-
формаціїтанадання інформаціїак-
ціонерам ПАТ «Новопавлівький
гранітнийкар’єр».
12. Дострокове припинення повно-
важеньчленаРевізійноїкомісіїТова-
риства.
13. ОбраннячленаРевізійноїкомісії
Товариства.

6.Інформаціяпродивіденди.*Інформаціяпродивідендизаповнюєтьсяу
разіприйняттярішенняпровиплатудивідендів.Уразіякщозарезульта-
тамизвітноготапопередньогороківрішеннящодовиплатидивідендівне
приймалось,процезазначається

Зарезультатамизвітного
періоду

Зарезультатамиперіоду,
щопередувавзвітному

за
простими
акціями

запривілейо-
ваними
акціями

за
простими
акціями

запривілейо-
ваними
акціями

Суманарахованих
дивідендів,грн.

0 0 0 0

Нараховані
дивідендинаодну
акцію,грн

0 0 0 0

Сумавиплачених
дивідендів,грн

0  0 0  0

Датаскладенняпе-
реліку осіб, які ма-
ютьправонаотри-
маннядивідендів

0  0 0 0

Датавиплати
дивідендів

0  0 0 0

Опис Взвітномуперіодідивідендиненараховувалисьіне
виплачувались,такякрішеннящодовиплати
дивідендівнеприймалось.

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

ства (тис.грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усьогоактивів 61274 73889
Основнізасоби 42709 45042
Довгостроковіфінансовіінвестиції - -
Запаси 13293 13908
Сумарнадебіторськазаборгованість 4944 14600
Грошовікоштитаїхеквіваленти 65 1
Власнийкапітал 7494 21255
Статутнийкапітал 1825 1825
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -28904 -14984
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення - -
Поточнізобов’язанняізабезпечення 53780 52634
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію(грн) -13920 -1984
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн.)

-13920 -1984

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 7298760 7298760
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальнавар-
тість

0 0

увідсоткахвідстатутного
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витраченихна викупцін-
нихпаперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0

Телефон для довідок: (0566) 69-17-55 
Наглядова рада ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»

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.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодта
телефонемітента

ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО
«ВЕНТИЛЯЦІЙНІСИСТЕМИ»,кодзаЄДРПОУ
30637114,вулицяМихайлаКоцюбинського,
будинок1,м.Київ,Шевченкiвськийрайон,
01030,Україна;(044)401-62-66

2.Датарозкриттяповного
текстурічної інформаціїу
загальнодоступній інфор-
маційнійбазіданихКомісії

26.04.2016

3.Адресасторінкив
мережіІнтернет,наякій
розміщенорегулярну
річнуінформацію

prat.vents.ua

Директор товариства _________________  В.О. Коломійченко 
(підпис)25квітня2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечн іцінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційномудрукованомувиданні)
I. Загальнівідомості

1.Повненайменуванняемітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Шляхово-будiвельне управлiння №22»

2.КодзаЄДРПОУ 20503476
3.Місцезнаходження 71154,с.Луначарське,Бердянський

район,Запорiзькаобл.,Космiчна,
будинок64

4.Міжміськийкод,телефонтафакс 06153-9257206153-92890
5.Електроннапоштоваадреса dsu_22@emitent.net.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,
якадодаткововикористовуєтьсяемі-
тентомдлярозкриттяінформації

Shbu.22.pat.ua

7.Видособливоїінформації Змінаскладупосадовихосібемітента
II. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ШБУ№22» вiд
22.04.2016року(протокол№18)припиненiповноваженняголовиНаглядо-
вої Ради КеропянаЮ.А. володiє 0,082% акцiй Товариства, перебував на
посадiГоловиНаглядовоїРадиз28.04.2011року.Посадоваособанепога-
шеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ШБУ№22» вiд
22.04.2016року(протокол№18)припиненiповноваженнячленанаглядової
РадиКеропянаС.А.часткоювСтатутномукапiталiПАТ«ШБУ№22»не
володiє,перебувавнапосадiз28.04.2011року.Посадоваособанепогаше-
ноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШБУ№ 22» вiд
22.04.2016року(протокол№18)припиненiповноваженнячленаНаглядової
РадиГлазковаВ.I.. часткоювСтатутному капiталiПАТ«ШБУ№22»не
володiє,перебувавнапосадiз28.04.2011року.Посадоваособанепогаше-
ноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ШБУ№22» вiд
22.04.2016року(протокол№18)припиненiповноваженнячленаНаглядової
РадиГалушкоС.С. часткоювСтатутному капiталiПАТ«ШБУ№22»не
володiє,перебувавнапосадiз28.04.2011року.Посадоваособанепогаше-
ноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ШБУ№22» вiд

22.04.2016року(протокол№18)припиненiповноваженнячленаНаглядової
РадиБiлобородькоН.М.,часткоювСтатутномукапiталiПАТ«ШБУ№22»
неволодiє,перебуваланапосадiз28.04.2011року.Посадоваособанепо-
гашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШБУ№ 22» вiд
22.04.2016 року (протокол №18) припиненi повноваження
ГоловиРевiзiйноїкомiсiї Гончарової Н.М.,часткою в Статутному капiталi
ПАТ«ШБУ№22»неволодiє,перебуваланапосадiз25.04.2013рокуПоса-
доваособанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШБУ№ 22» вiд
22.04.2016року(протокол№18)припиненiповноваженнячленаРевiзiйної
комiсiїКриловаО.М..,володiє0,4567вiдсоткiвакцiйвСтатутномукапiталi
ПАТ«ШБУ№22,перебувавнапосадiз25.04.2013року.Посадоваособа
непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ШБУ№ 22» вiд
22.04.2016року(протокол№18)припиненiповноваженнячленаРевiзiйної
комiсiїАлексоваС.I,володiє0,4567вiдсоткiвакцiйвСтатутномукапiталi
ПАТ«ШБУ№22»,перебувавнапосадiз25.04.2013рокуПосадоваособа
непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ШБУ№22» вiд
22.04.2016року(протокол№18)обраноНаглядовуРадуПАТ«ШБУ№22»
у складi 5 осiб. Згiдно рiшенню Наглядової Ради (протокол №3 вiд
22.04.2016 року) Керопяна Ю.А. обрано Головою Наглядової Ради
ПАТ«ШБУ№22»,якийволодiє0,082вiдсоткiвакцiйТовариства.Посадова
особанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ШБУ№22» вiд
22.04.2016року (протокол№18)обраночленомНаглядовоїРадиКеропя-
наС.А.,часткоювСтатутномукапiталiПАТ«ШБУ№22»неволодiє.Поса-
доваособанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ШБУ№22» вiд
22.04.2016року (протокол№18)обраночленомНаглядовоїРадиГлазко-
ваВ.I.,часткоювСтатутномукапiталiПАТ«ШБУ№22»неволодiє.Поса-
доваособанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає

Згiдно з рiшенням загальних зборiвакцiонерiв ПАТ « ШБУ№ 22» вiд
22.04.2016 року (протокол№18) обрано членом Наглядової Ради Галуш-
коС.С.,часткоювСтатутномукапiталiПАТ«ШБУ№22»неволодiє.Поса-
доваособанепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ « ШБУ№ 22» вiд

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №22»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФIНАНС БАНК»

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

емітента
I. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента—Публiчне акцiонерне товариство 
«ФIНАНС БАНК»

2.КодзаЄДРПОУ—19193869
3.Місцезнаходження—02002, м. Київ, вул. Панельна, буд. 5
4.Міжміськийкод,телефонтафакс—04456940700445694070
5.Електроннапоштоваадреса—i@financebank.com.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації—www.financebank.com.ua
7.Видособливоїінформації—зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ЗагальнимизборамиакціонерівПАТ«ФІНАНСБАНК»(протокол№34

від22квітня2016року)прийняторішенняпрозмінускладупосадовихосіб.
ПідставоюдляцьогосталодостроковеприпиненняповноваженьГоловита
інших членів Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК» та обрання нового
складуНаглядовоїрадиПАТ«ФІНАНСБАНК»,асаме:

припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «ФIНАНС
БАНК» Довгополюка Олександра Iвановича, який перебував на цiй
посадi з 16 сiчня 2015 року по 21 квiтня 2016 року. Довгополюк О.I. є
акцiонеромПАТ«ФIНАНСБАНК»таволодiєчасткоюустатутномукапiталi
ПАТ «ФIНАНС БАНК» в розмiрi 2,6136%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Довгополюк О.I. протягом своєї
дiяльностi займав посади: голови правлiння банку, тимчасового
адмiнiстраторабанку,членаНаглядовоїрадибанку;

припинено повноваженнячленаНаглядовоїрадиПАТ«ФIНАНСБАНК»
Iванова Сергiя Iннокентiйовича, який перебував на цiй посадi з 16 сiчня
2015рокупо21квiтня2016року.IвановС.I.часткоюустатутномукапiталiПАТ
«ФIНАНСБАНК»неволодiє.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовi
злочининемає.IвановС.I.протягомсвоєїдiяльностiзаймавпосадиголовного
бухгалтера,фiнансовогодиректора,головиСпостережноїрадибанку;

припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ФIНАНС
БАНК»Воронова Андрiя Володимировича,якийперебувавнацiйпосадi
з16сiчня2015рокупо21квiтня2016року.ВороновА.В.часткоюустатут-
номукапiталiПАТ«ФIНАНСБАНК»неволодiє.Непогашеноїсудимостiза

корисливi та посадовi злочини не має. Воронов А.В. протягом своєї
дiяльностiзаймавсяприватноюадвокатськоюпрактикою;

обранонапосадуГоловиНаглядовоїрадиПАТ«ФIНАНСБАНК»Дов-
гополюка Олександра Iвановичастрокомнатрироки.ДовгополюкО.I.є
акцiонеромПАТ«ФIНАНСБАНК»таволодiєчасткоюустатутномукапiталi
ПАТ «ФIНАНС БАНК» в розмiрi 2,6136%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Довгополюк О.I. протягом своєї
дiяльностi займав посади: голови правлiння банку, тимчасового
адмiнiстраторабанку,членатаголовиНаглядовоїрадибанку;

обранонапосадучленаНаглядовоїрадиПАТ«ФIНАНСБАНК»Iванова 
Сергiя Iннокентiйовичастрокомнатрироки.IвановС.I.часткоюустатут-
номукапiталiПАТ«ФIНАНСБАНК»неволодiє.Непогашеноїсудимостiза
корисливiтапосадовiзлочининемає.IвановС..I.протягомсвоєїдiяльностi
займавпосадиголовногобухгалтера,фiнансовогодиректора,головиСпо-
стережноїрадибанку;

обранонапосадучленаНаглядовоїрадиПАТ«ФIНАНСБАНК»Воро-
нова Андрiя Володимировичастрокомнатрироки.ВороновА.В.част-
коюустатутномукапiталiПАТ«ФIНАНСБАНК»неволодiє.Непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.ВороновА.В.протягом
своєїдiяльностiзаймавсяприватноюадвокатськоюпрактикою;

обранонапосадучленаНаглядовоїрадиПАТ«ФIНАНСБАНК»Суганя-
ку Миколу Васильовичастрокомнатрироки.СуганякаМ.В.часткоюуста-
тутномукапiталiПАТ«ФIНАНСБАНК»неволодiє.Непогашеноїсудимостiза
корисливiтапосадовiзлочининемає.СуганякаМ.В.протягомостаннiхп’яти
рокiвзаймавпосадузаступникаГоловиПравлiнняПАТ«ВТББАНК»,нада-
ниймоментзаймаєтьсяприватнимконсультуваннямзфiнансовихпитань;

обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ФIНАНС БАНК»
Матвiєнка В’ячеслава Петровича строкомна три роки.МатвiєнкоВ.П.
часткоюустатутномукапiталiПАТ«ФIНАНСБАНК»неволодiє.Непогаше-
ноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.МатвiєнкоВ.П.про-
тягомсвоєїдiяльностiзаймавпосадизаступниканачальникатаначальни-
ка управлiння в органах МВС України, начальника управлiння служби
безпекибанку,заступникадиректоравохороннiйкомпанiї.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

Голова Правлiння  Муравицький Артур Олексiйович
25 квітня 2016 року



№80, 26 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

47

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

(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)
I. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента—ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АРТЕМIВСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО»

2.КодзаЄДРПОУ—00694304
3.Місцезнаходження—84558,с.Клiщiївка,Артемiвськiйр-н,Донецька

обл.,вул.Бахмутська,буд.22
4.Міжміськийкод,телефонтафакс-+380954668639д/н
5.Електроннапоштоваадреса—artplem@emitent.net.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації—www.artplem.pat.ua
7.Видособливоїінформації—Змінаскладупосадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа Член (Голова) наглядової радиЮридична особа—

Фермерське господарство «ЙОТА», код за ЄДРПОу 34433366,
мiсцезнаходження: 84546,Україна, с.Бахмутське, вул.Калiнiна, 56 (пас-
порт—iнформацiющодопаспортнихданихвизначитинеможливо)припи-
неноповноваження(вiдкликано)згiднорiшеннязагальнихзборiвакцiонерiв
(Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016р.) у зв’язку iз
закiнченням термiну повноважень. Частка в статутномукапiталi емiтента
складає61.8767%.Iнформацiющодонепогашеноїсудимостiзакорисливi
тапосадовiзлочинивизначитинеможливо.Iнформацiящодостроку,про-
тягом якого така особа перебувала на посадi: член наглядової ради
з12.04.2013р.(зарiшеннямзагальнихзборiвакцiонерiв),голованаглядової
радиз06.06.2013р.(зарiшеннямнаглядовоїради).

ПосадоваособаЧленнаглядовоїрадиЩербаковОлександрВолодимиро-
вич(паспорт:серiяВСномер309764виданийАртемiвськимРВУМВСУкраїни
в Донецькiй областi 26.05.2000р.) припинено повноваження (вiдкликано)
згiднорiшеннязагальнихзборiвакцiонерiв(Протоколвiд22.04.2016р.)узв’язку
iззакiнченнямтермiнуповноважень.ВСтатутномукапiталiрозмiромпакету
акцiйабочасткоюневолодiє.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовi
злочининемає.Особаперебуваланапосадiз12.04.2013р.

Посадова особа Член наглядової ради Кулик Олексiй Миколайович
(паспорт:серiяВВномер545486виданийАртемiвськимРВУМВСУкраїни
в Донецькiй областi 16.09.1998р.) припинено повноваження (вiдкликано)
згiдно рiшеннязагальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2016р.) у
зв’язкуiззакiнченнямтермiнуповноважень.ВСтатутномукапiталiрозмiром
пакетуакцiйабочасткоюневолодiє.Непогашеноїсудимостiзакорисливi
тапосадовiзлочининемає.Особаперебуваланапосадiз12.04.2013р.

ПосадоваособаЧлен(Голова)наглядовоїрадиСпiцинДмитроВадимо-

вич(паспорт—Згоданарозголошенняданихненадана)обрано(призначе-
но)членомнаглядовоїрадизгiднорiшеннязагальнихзборiвакцiонерiв(Про-
токол загальнихзборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016р.), згоди на обрання, й як
представниквiдюридичноїособиФермерськегосподарство«ЙОТА»,тана
першомузасiданнiнаглядовоїради—обраноголовоюнаглядовоїради(про-
токол вiд 22.04.2016р.). Розмiрпакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою
володiєвстатутномукапiталiемiтента(увiдсотках):особисточасткоюабо
розмiромвСКТоваристваневолодiє(єпредставникомакцiонераюридичної
особи Фермерське господарство «ЙОТА», код за ЄДРПОу 34433366, яке
володiє562157шт.простихiменнихакцiй,щоскладає61,8767%вiдзагальної
кiлькостiСКТовариства).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочининемає.Призначено(обрано)настрок3роки.Iншiпосадипротягом
останнiхп’ятирокiв—робiтник,член(учасник)фермерськогогосподарства.

ПосадоваособаЧленнаглядовоїрадиМазiкОлександрОлександрович
(паспорт—Згоданарозголошенняданихненадана)обрано(призначено)
згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол загальних зборiв
акцiонерiввiд22.04.2016р.),згодинаобрання,йякпредставниквiдюридичної
особиФермерськегосподарство«ЙОТА».Розмiрпакетаакцiй(увiдсотках)
абочастка,якоюволодiєвстатутномукапiталiемiтента(увiдсотках):осо-
бисточасткоюаборозмiромвСКТоваристваневолодiє (єпредставником
акцiонера юридичної особи Фермерське господарство «ЙОТА», код за 
ЄДРПОу34433366,якеволодiє562157шт.простихiменнихакцiй,щоскладає
61,8767%вiдзагальноїкiлькостiСКТовариства).Непогашеноїсудимостiза
корисливiтапосадовiзлочининемає.Призначено(обрано)настрок3роки.
Iншiпосадипротягомостаннiхп’ятирокiв—тракторист.

Посадова особа Член наглядової ради Пантюхов Олексiй Пилипович
(паспорт—Згоданарозголошенняданихненадана)обрано(призначено)
згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол загальних зборiв
акцiонерiввiд22.04.2016р.),згодинаобрання,йякпредставниквiдюридичної
особиФермерськегосподарство«ЙОТА».Розмiрпакетаакцiй(увiдсотках)
абочастка,якоюволодiєвстатутномукапiталiемiтента(увiдсотках):осо-
бисточасткоюаборозмiромвСКТоваристваневолодiє (єпредставником
акцiонера юридичної особи Фермерське господарство «ЙОТА», код за 
ЄДРПОу34433366,якеволодiє562157шт.простихiменнихакцiй,щоскладає
61,8767%вiдзагальноїкiлькостiСКТовариства).Непогашеноїсудимостiза
корисливiтапосадовiзлочининемає.Призначено(обрано)настрок3роки.
Iншiпосадипротягомостаннiхп’ятирокiв—машинiст—тракторист.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.2.Найменуванняпосади:Директор ____ СПIЦИН ВА-
ДИМ ВАЛЕРIЙОВИЧ,22.04.2016

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМIВСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО»

22.04.2016 року (протокол №18) обрано членом Наглядової Ради
Бiлобородько Н.М.,часткою в Статутному капiталi ПАТ « ШБУ№ 22» не
володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочининемає

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ШБУ№22» вiд
22.04.2016року(протокол№18)обраноРевізійнукомісіюПАТ«ШБУ№22»
у складi 3 осiб. Згiдно рiшенню Ревізійної комісії (протокол № 1вiд
22.04.2016 року) Гончарову Н.М. обрано Головою Ревізійної комісії
ПАТ«ШБУ№22»,часткоювстатутномукапіталіневолодіє.Посадоваосо-
банепогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ШБУ№22» вiд
22.04.2016 року (протокол №18) обрано члена Ревізійної комісії Крило-
ваО.М,,якийволодiє0,4567вiдсоткiвакцiйТовариства.Посадоваособане-

погашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiвПАТ «ШБУ№22» вiд

22.04.2016року(протокол№18)обраночленаРевізійноїкомісіїАлексова
С.І.,якийволодiє0,4567вiдсоткiвакцiйТовариства.Посадоваособанепо-
гашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

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

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноіз
законодавством.
2.Найменуванняпосади Вечерова Ольга Михайлiвна

Директор (підпис) (ініціалитапрізвищекерівника)
М.П. 22.04.2016

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОДОВОЛЬЧА СПІЛКА»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватнеакціонернетовари-
ство«Продовольчаспілка»,23779799,Донецькаобл.,84205,м.Дружкiвка,
вул.Соборна,буд.30,(06267)43059

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://prodsouz.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

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

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФІНІНВЕСТ-
ГРУП»,31305397,вул.Бустінова,15, 
м.Київ,Печерськийр-н,01014,Україна,
(044)209-87-10

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://31305397.smida.gov.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітентаПРИВАТНЕАКЦIОНЕРНЕТОВАРИ-

СТВО«КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙПIЩАНИЙКАР'ЄР»
2.КодзаЄДРПОУ00184106
3.Місцезнаходження85571,селоКраснаПоляна,назвивулицінемає
4.Міжміськийкод,телефонтафакс095-081-92-38немає
5.Електроннапоштоваадресаa.kolbaev@astor.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформаціїwww.prat-kpk.com.ua
7.ВидособливоїінформаціїЗмінаскладупосадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
Узв’язкузприйнятим22.04.2016рокурічнимиЗагальнимизборамиак-

ціонерівПрАТКраснополянськийпіщанийкар'єр»(далі—Загальнізбори
Товариства)(Протокол№1/2016від22.04.2016року)рішеннямпрообран-
няз22.04.2016рокудоНаглядовоїрадиТовариства:КозловаОлександра
Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства—B.V.
WEST-EASTCHEMICALTRADINGLIMITED(безобмеженьповноважень)з
22.04.2016рокуприпиняютьсяповноваженнячленаНаглядовоїради—Го-
ловиНаглядовоїради—компаніїB.V.WEST–EASTCHEMICALTRADING
LIMITED,володiє6758236шт.простихіменнихакційТовариства,щовідпо-
відноскладає41,2087%.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадові
злочининемає.Напосадіперебуваєз28.04.2014року.

Узв’язкузприйнятим22.04.2016рокурічнимиЗагальнимизборамиак-
ціонерівПрАТ«Краснополянськийпіщанийкар'єр»(далі—Загальнізбори
Товариства)(Протокол№1/2016вiд22.04.2016року)рішеннямпрообран-
ня з 22.04.2016 року до Наглядової ради Товариства: ЦибульникаЮрія
Олександровича(безобмеженняповноважень),якийпредставляєінтере-
сиакціонераТовариства—CERAMICLIMITEDз22.04.2016рокуприпиня-
ютьсяповноваженнячленаНаглядовоїради—CERAMICLIMITED,воло-
діє3546831шт.простихіменнихакційТовариства,щовідповідноскладає
21,6270%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.Напосадіперебуваєз28.04.2014року.

РічнимиЗагальними зборамиакціонерівПрАТ«Краснополянськийпі-
щанийкар'єр»(далі—ЗагальнiзбориТовариства)22.04.2016року(Про-
токол№1/2016вiд22.04.2016року),узв’язкузнеобхідністюобранняново-
го складу Наглядової ради Товариства, прийнято рішення про обрання
з22.04.2016рокудоНаглядовоїрадиТовариства:КозловаОлександраМи-
колайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства — B.V.
WEST-EASTCHEMICALTRADINGLIMITED(безобмеженняповноважень).
Згоданарозкриттяпаспортнихданихпосадовоюособоюненадана.

Напосадупризначенийнастроктрироки,до22квітня2019року.Част-
коюустатномукапiталiТоваристваневолодіє.Непогашеноїсудимостіза
корисливітапосадовізлочининемає.

Посади,якіобіймавКозловОлександрМиколайовичпротягомостанніх
п’ятироків:

05.2010—теперішнійчасгенеральнийдиректорТОВ«IНТЕРСЕРВIС»;
РічнимиЗагальними зборамиакціонерівПрАТ«Краснополянськийпі-

щанийкар'єр»(далі—ЗагальнізбориТовариства)22.04.2016року(Про-
токол№1/2016вiд22.04.2016року),узв’язкузнеобхідністюобранняново-
госкладуНаглядовоїрадиТовариства,прийняторішенняпрообранняз
22.04.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осіб: Цибульника
Юрія Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товари-
ства—CERAMICLIMITED(безобмеженняповноважень).Посадоваособа

згодинарозкриттяпаспортнихданихненадала.Напосадупризначений
настроктрироки,до22.04.2019року.ЧасткоюустатномукапіталіТовари-
стваневолодіє.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини
немає.

Посади,якіобіймавЦибульникЮрійОлександровичпротягомостанніх
п’ятироків:

05.2005 — теперішній час — генеральний директор ТОВ «АСТОР
ГРУП».

ЗгіднозрішеннямЗагальнихзборівакціонерів(Протокол№1/2016вiд
22.04.2016р.)узв'язкуззакінченнямстрокуповноваженьзпосадиРевізо-
ра звільнено компанію NORTHGATE INTERNATIONAL CORP, юридична
особа відповіднодо законодавствареспублікиСейшельськi острови, за-
реєстрована09.04.1998SeychellesInternationalBusinessAuthorityRegistrar
ofinternationalbusinesscompany,сертификат№003089,реєстраційнийкод
003089, місцезнаходження 1st floor, Premier Building, Victoria, Mahe,
Seychelles.ЮридичнаособаволодієчасткоюустатутномукапіталіПрАТ
«Краснополянськийпіщаний кар’єр»урозміри24,12006097561%.Напо-
садіревізораперебуваладвароки,з28.04.2014р.НапосадіРевізораза-
значенукомпаніюпредставлялафізичнаособаПоповДмитроАнатолійо-
вич, 23.01.1975 року народження, часткою у статутному капіталі ПрАТ
«Краснополянськийпіщанийкар’єр»неволодіє,освітавища,Університет
Магдебурга(Німеччина),2002рік,Дипломованийекономіст(Контроллiнг;
Фінансуваннятабанки).ПоповД.А.займаєпосадуголовиревiзiйноїкомiсiї
ТОВ«Астор-Груп»,загальнийстажроботи—17років,зякихз01.01.2009
потеперішнийчас—ТОВ«Астор-Груп»(Головаревізійноїкомісії).Непо-
гашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочинитазаборонизаймати
певніпосадичизайматисьпевноюдіяльністюнемає.Згоданарозкриття
паспортнихданихпосадовоюособоюненадана.

ЗгіднозрішеннямЗагальнихзборівакціонерів(Протокол№1/2016від
22.04.2016 р.) призначено на посаду Ревізора компанію NORTHGATE
INTERNATIONALCORP,юридичнаособавідповіднодозаконодавстварес-
публіки Сейшельськi острови, зареєстрована 09.04.1998 Seychelles
InternationalBusinessAuthorityRegistrarof internationalbusinesscompany,
сертифікат№ 003089, реєстраційний код 003089, місцезнаходження 1st
floor,PremierBuilding,Victoria,Mahe,Seychelles.Юридичнаособаволодіє
часткоюустатутномукапіталіПрАТ«Краснополянськийпіщанийкар’єр»у
розмірі 24,12006097561%. Строк повноважень — 3 роки, до 22.04.2019
року.НапосадіРевізоразазначенукомпаніюпредставлятимефізичнаосо-
баПоповДмитроАнатолійович, 23.01.1975 року народження, часткою у
статутномукапіталіПрАТ«Краснополянськийпіщанийкар’єр»неволодіє,
освітавища,УніверситетМагдебурга(Німеччина),2002рiк,Дипломований
економіст(Контроллiнг;Фінансуваннятабанки).Загальнийстажроботи—
17років,з01.01.2009потеперішнийчас—ТОВ«Астор-Груп»(Головаре-
візійноїкомісії).Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини
тазаборонизайматипевніпосадичизайматисьпевноюдіяльністюнемає.
Згоданарозкриттяпаспортнихданихпосадовоюособоюненадана.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

2. Генеральний директор   А.В. Мкртчян
 (підпис) (ініціалитапрізвищекерівника)
 М.П. 25.04.2016
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПIЩАНИЙ КАР’ЄР»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Електронні технології»

2.КодзаЄДРПОУ:23814076
3.Місцезнаходження:39609, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, 

вул.Свіштовська, 3
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:(0536) 77-26-88
5.Електроннапоштоваадреса:eltehn@sat.poltava.ua
6.Адресасторінкивмережі Інтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації:www.eltehn.com
7.Видособливоїінформації:Відомостіпрозмінускладупосадовихосіб

емітента.

ІІ. Текст повідомлення
РішеннямчерговихЗагальнихзборівакціонерівПрАТ«Електроннітех-

нології»(протоколвід25.04.16р.)узв’язкуіззакінченнямстрокудіїповно-
важеньРевізора,обраноРевізоромТоваристваЄничМаринуІванівну,пас-
портКН488364АвтозаводськимРВКМУУМВСУкраїнивПолтавськійобл.

19.11.97р.,строкомна5років(допроведеннячерговихЗагальнихзборів). 
Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 05.03.96 р. —
ПрАТ «Електронні технології», інженер-технолог. Акціями Товариства не
володіє.Непогашеноїсудимостізазлочини,вчиненізкорисливихмотивів,
тазлочиниусферігосподарської,службовоїдіяльності,немає.

ІІІ. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

2.Найменуванняпосади
Директор_______ С.В.Єнич25.04.2016

М.П(підпис)(ініціалитапрізвищекерівника)(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

1.Повненайменуванняемітента, кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА», 
00483501; 87062,Донецька область,Володарський район, с.Малинівка,
вул.Леніна,буд5а,(06246)2-34-16,2-34-45;2.Датарозкриттяповноготек-
стурічноїінформаціїузагальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії:
22.04.2016;3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегу-
лярну річну інформацію: malinovka.pat.ua; 4. Найменування, код за
ЄДРПОУаудиторськоїфірми(П.І.Б.аудитора—фізичноїособи—підпри-
ємця),якоюпроведенийаудитфінансовоїзвітності:ТОВАРИСТВОЗОБ-
МЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», 23980886; 5. Ін-
формація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент— акціонерне товариство):Чергові загальні збори акціонерів 
відбулися29квітня2015року.ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обраннялічильної
комісії ЗагальнихЗборівТовариства. 2.Звіт Генеральногодиректора про
результатифінансово—господарськоїдіяльностіТоваристваза2014рік.
ПрийняттярішеннязанаслідкамирозглядузвітуГенеральногодиректора.
3.ЗвітНаглядовоїрадиТовариствапродіяльністьза2014рік.Прийняття
рішеннязанаслідкамирозглядузвітуНаглядовоїради.4.Звіт івисновки
Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарськоїдіяльностіТоваристваза2014рік.Прийняттярішеннязана-
слідкамирозглядузвітутазатвердженнявисновківРевізійноїкомісії.5.За-
твердженнярічногозвітуТоваристваза2014рік.6.Затвердженняпорядку
розподілуприбуткуТовариства (визначенняпорядкупокриттязбитків)за
2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 7.Затвердження
основнихнапрямківдіяльностіТовариствана2015рік.8.Прийняттярішен-
няпроприпиненняповноваженьголовитачленівНаглядовоїрадиТовари-
ства.9.ПрообраннячленівНаглядовоїрадиТовариства.10.Затвердження
умовцивільно-правовихдоговорів,щоукладатимутьсязчленамиНагля-
довоїрадиТовариства.Обранняособи,якауповноважуєтьсянапідписан-
нядоговорівзчленамиНаглядовоїрадиТовариства.11.Попереднєсхва-
леннязначнихправочинів,якіможутьвчинятисяТовариствомпротягомне
більшякодногорокуздатиприйняттятакогорішення.12.Провнесення
зміндоСтатутуТовариства.Жодних пропозицій щодо переліку питань 
порядку денного не надходило. ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: Запер-
шимпитаннямпорядкуденного:1.ОбратилічильнукомісіюЗборівТовари-
ства у складі: Смирнова Лариса Григоріївна— голова лічильної комісії,
членикомісії1.СадовниковаНаталяОлександрівна;2.ЧірковаВалентина
Володимирівна.Задругимпитаннямпорядкуденного:2.Затвердитизвіт
Генеральногодиректорапрорезультатифінансово—господарськоїдіяль-
ностіТоваристваза2014.Затретімпитаннямпорядкуденного:3.Затвер-
дитизвітНаглядовоїрадиТоваристваза2014рік.Зачетвертимпитанням
порядкуденного:4.Затвердити звіт і висновкиРевізійної комісіїТовари-
ствазапідсумкамиперевіркифінансово-господарськоїдіяльностіТовари-
стваза2014рік.Зап’ятимпитаннямпорядкуденного:5.Затвердитирічний
звітТоваристваза2014рік.Зашостимпитаннямпорядкуденного:6.За-
твердити розподіл чистого прибуткуТовариства за 2014 рік у сумі 447,4
тисячі гривеньнаступнимчином:Нерозподіленийприбуток—100%.На-
правитинерозподіленийприбутокусумі447,4тисячігривеньнарозвиток
виробництва.Річнідивідендиненараховуватитаневиплачувати.Засьо-
мимпитаннямпорядкуденного7.Затвердитиосновнінапрямкидіяльності
Товариствана2015рік.Завосьмимпитаннямпорядкуденного:8.Припи-
нити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а
саме:ФедоровськогоВалеріяВолодимировича—головиНаглядовоїради,
РудикаЮріяОлексійовича,АллахвердянаГаріяГайковича—членівНа-
глядовоїради.Задев’ятимпитаннямпорядкуденного:9.Обратидоскладу
НаглядовоїрадиТовариства:ЖерновогоІгораАнатолійовича;РудикаЮрія

Олексійовича; Аллахвердяна Гарія Гайковича. За десятим питанням по-
рядкуденного:10.Затвердитиумовидоговорів(типовуформудоговору),
якіукладатимутьсязчленамиНаглядовоїрадиТовариства.Обратиосо-
бою,щоуповноважуєтьсянапідписаннядоговорівзчленамиНаглядової
радиТоваристваназатвердженихумовахГенеральногодиректораТова-
риства—КудрявцеваВадимаВіталійовича.Заодинадцятимпитаннямпо-
рядкуденного:11.Попередньосхвалититакізначніправочини,якіможуть
вчинятисяТовариствомуходіпоточноїгосподарськоїдіяльностіпротягом
небільшякодногорокуздатиприйняттяцьогорішення,тобтодо29.04.2016
року:—договорикупівлі—продажу,постачанняпродукції,товарів,матері-
алівтаінше—граничнасукупнавартістьправочинів10млн.гривень;—
договоринавиконанняробіт,наданняпослуг—граничнасукупнавартість
правочинів5млн.гривень.—кредитнідоговори,договоризаставипропро-
довженнятермінудіїіснуючихдоговорів—граничнасукупнавартістьпра-
вочинів10млн.гривень.УповноважитиНаглядовурадуТоваристваздій-
снити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів
відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального
директораабоіншуособууповноваженунацедовіреністю,виданоюГене-
ральнимдиректором,наукладаннятапідписаннятакихзначнихправочи-
ніввідповіднодоузгодженихНаглядовоюрадоюТоваристваумов.Задва-
надцятимпитаннямпорядкуденного:12.ВнестизмінидоСтатутуТовариства
шляхомвикладенняйоговновійредакції.ЗатвердитиновуредакціюСтатуту
Товариства.ДоручитиГенеральномудиректоруТоваристваКудрявцевуВа-
димуВіталійовичупідписатиСтатутПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГОТОВА-
РИСТВА«ПЛЕМІННИЙЗАВОД«МАЛИНІВКА»взатвердженійновійредакції
тавчинитидії,пов’язанііздержавноюреєстрацієюСтатутуТовариствавза-
твердженійновійредакціїувстановленомузаконодавствомпорядку,втому
числішляхомвидачівідповідноїдовіреностітретійособі.

6.Інформаціяпродивіденди.Зарезультатамизвітноготапопереднього
роківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
1.Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства

(тис.грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усьогоактивів 8101,3 6368,2
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 4620,2 5094,0
Довгостроковіфінансовіінвестиції
Запаси 636,1 88,7
Сумарнадебіторськазаборгованість 2244,40 681,4
Грошовікоштитаїхеквіваленти
Власнийкапітал 6747,3 5177,7
Статутнийкапітал 2964,8 2964,8
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -4225,7 -6118,0
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення
Поточнізобов'язанняізабезпечення 1337,8 12,3
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

0,1596 0,0377

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)
Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 11859064 11859064
Цінніпапери
власнихвипусків,
викупленіпротягом
звітногоперіоду

загальнаномінальна
вартість

увідсоткахвідстатутного
капіталу

Загальнасума коштів, витраченихнавикупцін-
нихпаперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0

Генеральнийдиректор______________КудрявцевВадимВіталійович

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.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АКТЕОН-Ф»,
35428226,вулКруглоуніверситетська,буд.
14,м.Київ,Печерськийр-н,область,
01601,Україна,0442098709,2098709

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://35428226.smida.gov.ua

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

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВОТУМ»,
35482037,вул.ШотаРуставелі,м.Київ,
Печерський,область,01001,Україна,
0442325246

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://35482037.smida.gov.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

50

 Додаток 28
до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів
(пункт6глави1розділуII)

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

емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

I. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента—ПУБЛІЧНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИ-

СТВО«СЕБКОРПОРАТИВНИЙБАНК».
2.КодзаЄДРПОУ—37515069.
3.Місцезнаходження—01001,м.Київ,вул.Михайлівська,7.
4.Міжміськийкод,телефонтафакс—(044)3643830,(044)3643831.
5.Електроннапоштоваадреса—info@ua.sebgroup.com.
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації—http://smida.gov.ua .
7.Видособливоїінформаціївідповіднодовимогглави1розділуIIIабо

інформаціїпроіпотечніцінніпапери,сертифікатифондуопераційзнерухо-
містювідповіднодовимогглави2розділуIIIцьогоПоложення—Відомості
прозмінускладупосадовихосібемітента.

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до статутуПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙБАНК» (далi та-

кож—«Банк»)вчиннiйредакцiїчлениСпостережноїрадиБанкуобира-
ються (призначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення
Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска
Енскiлда Банкен АБ (публ)№ 16 вiд 25 квiтня 2016 року повноваження
члена Спостережної ради Май-Брiтт Крейсiр було припинено. Пiдстава
прийнятогорiшення:положеннячинногозаконодавстваУкраїнитаСтатуту
Банку.Обгрунтуваннязмiнуперсональномускладiпосадовихосiб:вико-
наннявимогчинногозаконодавстваУкраїнистосовноСпостережноїради
Банку.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочинивищевка-
зана особа не має. Вищевказана особа перебувала на посадi з
07.03.2012р.

Вiдповiдно до статутуПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙБАНК» (далi та-
кож—«Банк»)вчиннiйредакцiїчлениСпостережноїрадиБанкуобира-
ються (призначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення
Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска

Енскiлда Банкен АБ (публ)№ 16 вiд 25 квiтня 2016 року повноваження
членаСпостережноїрадиНільсаМагнусаЛільїбулоприпинено.Пiдстава
прийнятогорiшення:положеннячинногозаконодавстваУкраїнитаСтатуту
Банку.Обгрунтуваннязмiнуперсональномускладiпосадовихосiб:вико-
наннявимогчинногозаконодавстваУкраїнистосовноСпостережноїради
Банку.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочинивищевка-
зана особа не має. Вищевказана особа перебувала на посадi з
07.03.2012р.

Вiдповiдно до статутуПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙБАНК» (далi та-
кож—«Банк»)вчиннiйредакцiїчлениСпостережноїрадиБанкуобира-
ються (призначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення
Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска
ЕнскiлдаБанкенАБ(публ)№16вiд25квiтня2016рокуобрано(призна-
чено)членаСпостережноїрадиКарлаЙоханаАлександераКрiстенссона.
Пiдставаприйнятогорiшення:положеннячинногозаконодавстваУкраїни
таСтатутуБанку.Обгрунтуваннязмiнуперсональномускладiпосадових
осiб: виконання вимог чинного законодавства України стосовно Спосте-
режної ради Банку. Ця особа зараз обiймає вiдповiдну посаду в
Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ), непогашеної судимостi за
корисливiтапосадовiзлочининемає.

Вiдповiдно до статутуПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙБАНК» (далi та-
кож—«Банк»)вчиннiйредакцiїчлениСпостережноїрадиБанкуобира-
ються (призначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення
Єдиного акцiонера ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска
ЕнскiлдаБанкенАБ(публ)№16вiд25квiтня2016рокуобрано(призна-
чено)членаСпостережноїрадиКiрсiМарiяВiiтала.Пiдставаприйнятого
рiшення:положеннячинногозаконодавстваУкраїнитаСтатутуБанку.Об-
грунтуваннязмiнуперсональномускладiпосадовихосiб:виконаннявимог
чинного законодавства України стосовно Спостережної ради Банку. Ця
особазаразобiймаєвiдповiднупосадувСЕБАГ,непогашеноїсудимостiза
корисливiтапосадовiзлочининемає.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

2. Голова Правління ______________ Андерссон Нільс Леннарт 
Крістіан

М.П.(підпис)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

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

емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма «Кремтекс»;2.Код за
ЄДРПОУ:00309699;3.Місцезнаходження:39600, Полтавська обл., м.Кре-
менчук, вул. 29 вересня, 11/19;4.Міжміськийкод,телефонтафакс:(0536) 
74-27-11;5.Електронна поштова адреса: kremteks@ukrpost.ua;6.Адреса
сторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовуєтьсяемітентомдля
розкриттяінформації:www.kremteks.pat.ua;7.Видособливоїінформації:
Відомостіпрозмінускладупосадовихосібемітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Кременчуцька

виробничо-торговельнафiрма«Кремтекс»
(протоколвід22.04.16р.) у зв’язку із закінченнямстрокудії повнова-

жень:
1.Припиненоповноваження:
- Голови Наглядової ради Мороза Сергія Євгеновича, паспорт КН

434261ОктябрськимРВПМУУМВСУкраїнивПолтавськійобл.25.07.97р.
На посаді перебував з 03.06.15 р. по 22.04.16 р. Розмір пакета акцій
ПАТКременчуцькавиробничо-торговельнафiрма«Кремтекс»—9акційна
загальнусуму21,60грн.,щостановить0,00294%встатутномукапіталіемі-
тента.

2.Обранострокомна3роки(допроведеннячерговихЗагальнихзборів):
-членНаглядовоїрадиАндросовОлександрСеменович,паспортКН

754375 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
03.11.98р.АкціямиТоваристваневолодіє.Протягомостанніх5роківзай-
мавнаступніпосади:

з26.05.04р.ПАТКВТФ«Кремтекс»(ЗАТКВТФ«Кремтекс»),водійавто-
транспортнихзасобів;

- членНаглядової радиМорозСергійЄвгенович, паспортКН434261
ОктябрськимРВПМУУМВСУкраїнивПолтавськійобл.25.07.97р.Розмір
пакета акцій ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма «Крем-
текс»—9акційназагальнусуму21,60грн.,щостановить0,00294%вста-
тутномукапіталіемітента.Протягомостанніх5роківзаймавнаступніпо-
сади:з20.06.06р.ПП«Полтава-агроальянс»,Директор;з27.03.12р.член
НаглядовоїрадиПАТКременчуцькавиробничо-торговельнафiрма«Крем-

текс»;з03.06.15р.ГоловаНаглядовоїрадиПАТКременчуцькавиробничо-
торговельнафiрма«Кремтекс»;

-членНаглядовоїрадиЖуравельЯнаЛеонідівна,паспортКО638201
КрюківськимРВУМВСУкраїнивПолтавськійобл.31.01.06р.АкціямиТова-
ристваневолодіє.Протягомостанніх5роківзаймаланаступніпосадина
ПАТКВТФ«Кремтекс»:з03.06.13р.по03.02.14р.інспекторвідділукадрів;
з03.02.14р.інженер-декларант;

-членНаглядовоїрадиПінчукГаннаМиколаївна,паспортКО683761
АвтозаводськимРВКМУУМВСУкраїнивПолтавськійобл.27.12.06р.Роз-
мірпакетаакційПАТКременчуцькавиробничо-торговельнафiрма«Крем-
текс»—117акційназагальнусуму280,80грн.,щостановить0,0382%в
статутномукапіталіемітента.Протягомостанніх5роківзаймаланаступні
посади:з29.06.04р.ПАТКВТФ«Кремтекс»(ЗАТКВТФ«Кремтекс»),май-
стерпідготовчогоцеху;

- член Наглядової ради Ставничий Олексій Сергійович, паспорт КН
061564ОктябрськимРВПМУУМВСУкраїнивПолтавськійобл.12.12.95р.
АкціямиТоваристваневолодіє.Протягомостанніх5роківзаймавнаступні
посади:з01.10.08р.Обласнаклінічналікарня,лікар-уролог.

Рішенням Наглядової ради ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна
фiрма «Кремтекс» ( протокол від 22.04.16 р.) обрано ГоловоюНаглядової
радиМорозаСергіяЄвгеновича,паспортКН434261ОктябрськимРВПМУ
УМВСУкраїнивПолтавськійобл.25.07.97р.РозмірпакетаакційПАТКремен-
чуцькавиробничо-торговельнафiрма«Кремтекс»—9акційназагальнусуму
21,60грн.,щостановить0,00294%встатутномукапіталіемітента.Протягом
останніх 5 років займав наступні посади: з 20.06.06 р. ПП «Полтава-
агроальянс»,Директор;з27.03.12р.членНаглядовоїрадиПАТКременчуць-
кавиробничо-торговельнафiрма«Кремтекс»;з03.06.15р.ГоловаНаглядо-
воїрадиПАТКременчуцькавиробничо-торговельнафiрма«Кремтекс».Всі
посадовіособинепогашеноїсудимостізазлочини,вчиненізкорисливихмо-
тивів,тазлочиниусферігосподарської,службовоїдіяльності,немають.

ІІІ. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

2.Найменуванняпосади
ГоловаПравління-МисникД.М.25.04.2016
ГенеральнийдиректорМ.П(підпис)(ініціалитапрізвищекерівника)

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «КРЕМТЕКС»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО АДОРІЯ»,
34540024,Іллінська,буд.12,оф.313, 
м.Київ,Подільський,область,04070,
Україна,0442098708,2098708

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://34540024.smida.gov.ua

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

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

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

1.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходжен-
ня,міжміськийкодтателефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВАДЕС КЕ-
ПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ,
34531554,вул.Артема,буд.21,м.Київ,
Шевченківський,область,04053,Укра-
їна,0442325291,2325291

2.Датарозкриттяповноготекстуріч-
ної інформації у загальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://34531554.smida.gov.ua

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

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СОФОС»,
34576548,бульварДружбиНародів,19,
м.Київ,Печерський,01042,Україна,
0442325234

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://34576548.smida.gov.ua

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

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВОТЕХ-
ТРАНС»,32829292,вул.Олександра
Довженка,буд.18,м.Київ,область,03057,
Україна,044554-71-29

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://32829292.smida.gov.ua

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

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФАРУС»,
34576637,бульварДружбинародів,
буд.19,оф.417,м.Київ,Печерський,
01042,Україна,0442325234

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://34576637.smida.gov.ua

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

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРЕДЕРІ 
ГРУП»,36149456,вул.Мечникова,4, 
м.Київ,Печерський,область,01023,
Україна,(044)232-52-34

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://36149456.smida.gov.ua

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

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжміський
кодтателефонемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВАДЕС»,
34538963,вул.Електриків,буд.26,
м.Київ,Подільськийр-н,область,
04176,Україна,0442892294

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформацій-
нійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://34538963.smida.gov.ua

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

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

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

1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АЛТЕРРА»,
35428142,вул.Рибальська,13,м.Київ,
Печерськийр-н,область,01103,Україна,
044232-52-87

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://35428142.smida.gov.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

52

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ». Код за
ЄДРПОУемітента:33096208.Місцезнаходженняемітента:03113,м.Київ,
вул.ПолковникаШутова,9.Міжміськийкодтателефон:044490-94-85

2. Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії—25.04.2016р.

3. АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформаціюhttp://kckba.pat.ua.

4. Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми(П.І.Б.аудитора
—фізичноїособи—підприємця),якоюпроведенийаудитфінансовоїзвіт-
ностіТовариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 
«БізнесЕкспертАудит»,кодЄДРПОУ21662805,директорРоманюкГанна
Володимирівна

5. Інформаціяпрозагальнізбори.
Кількістьзагальнихзборівакціонерів,якібулопроведеноу2015році—2.
Черговi загальнi збори ПАТ «КЦКБА» 29 квітня 2015 р. за адресою:

03113,м.Київ,
вул.ПолковникаШутова,9,актовазала.
Кворумзборів—100%
Порядокденнийзборiвакцiонерiв:
1.ОбраннялiчильноїкомiсiїЗагальнихзборiвакцiонерiв.
2.ЗвiтвиконавчогоорганупродiяльнiстьТовариствау2014р.
3.ЗвiтНаглядовоїрадиТовариствапродiяльнiстьу2014р.
4.ВисновокРевiзiйноїкомiсiїпрофiнансово-господарськудiяльнiстьТо-

вариствау2014р.
5.ЗатвердженнябалансутарiчногозвiтуТоваристваза2014р.
6.Прийняттярiшеннязанаслiдкамирозглядузвiтувиконавчогооргану

Товариства,звiтуНаглядовоїрадиТовариства,звiтуРевiзiйноїкомiсiїТо-
вариства.

7.РозподiлприбуткуТоваристваза2014рiк.
8.ВiдкликаннячленiвнаглядовоїрадиТовариства.
9.ОбраннячленiвнаглядовоїрадиТовариства.
10.ВнесеннязмiнтадоповненьдоСтатутуТовариствашляхомвикла-

денняйогоуновiйредакцiї.
ЗазверненнямакціонераПАТ«КЦКБА»,якийволодієбільшяк10%(асаме

97,01%)ТОВ«ПАНДА-ІНВЕСТ»булоскликанопозарговізагальнізбори.
ПозачерговізагальнiзбориПАТ«КЦКБА»20-21травня2015рзаадре-

сою:03113,м.Київ,вул.ПолковникаШутова,9,актовазала.
Кворумзборів—100%
Порядокденнийзборiвакцiонерiв:
1.ОбраннялiчильноїкомiсiїЗагальнихзборiвакцiонерiв.
2.ВнесеннязмiнтадоповненьдостатутуТовариствашляхомвикладен-

няйоговновiйредакцiї.
3.ВнесеннязмiнтадоповненьдоПоложенняпроНаглядовурадушля-

хомвикладенняйоговновiйредакцiї.

4. Внесення змiн та доповнень доПоложення про Виконавчий орган
шляхомвикладенняйоговновiйредакцiї.

5.ВнесеннязмiнтадоповненьдоПоложенняпроРевiзiйнукомiсiюшля-
хомвикладенняйоговновiйредакцiї.

6. Внесення змiн та доповнень до Положення про загальнi збори
акцiонерiвшляхомвикладенняйоговновiйредакцiї.

7.ВiдкликанняНаглядовоїрадиТовариства.
8.ОбранняНаглядовоїрадиТовариства.
9.ВiдкликанняРевiзiйноїкомiсiїТовариства.
10.ОбранняРевiзiйноїкомiсiїТовариства.
11.ОбранняГоловиРевiзiйноїкомiсiїТовариства.
12.ПрозатвердженняправочинiвТовариства,щопотребуютьзатвер-

дженнязагальнимизборамиакцiонерiв.
6. Інформаціяпродивіденди.Дивідендиузвітномуперіодіненарахову-

валисятанесплачувалися.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

(тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний
2015

Попередній
2014

Усьогоактивів 341500 270494
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 108258 72 117
Довгостроковіфінансовіінвестиції 1 1
Запаси 71839 99504
Сумарнадебіторськазаборгованість 115837 82682
Грошовікоштитаїхеквіваленти 44579 1583
Власнийкапітал 171819 106665
Статутнийкапітал 36822 36822
Нерозподіленийприбуток 26205 5351
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 3 203 36395
Поточнізобов’язанняізабезпечення 166478 127434
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

5,50242 0,47254

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

5,50242 0,47254

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 3682200 3682200
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальна
вартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0  0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

0 0

Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-
титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноз
законодавством.

Генеральний директор  Рикуніч Юрій Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОП»

Річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите)  

розміщення цінних паперів
1.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходжен-
ня,міжміськийкодтателефон
емітента

Приватнеакцiонернетовариство
«АВТОП»,25196783,Київськаобл.,
04210,м.Київ,Оболонськанабереж-
на,буд.3корп.2лiтераА,(044)
581-11-39

2.Датарозкриттяповноготексту
річноїінформаціїузагальнодос-
тупнійінформаційнійбазіданих
Комісії

24.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://avtop.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.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміськийкодтателефонемітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕ-
ТИЧНИЙ АЛЬЯНС», код за
ЄРПОУ 32594015, місцезнахо-
дження: вул.Новозабарська,2/6,
м.Київ,04074,т.0445019060

2.Датарозкриттяповноготексту
річноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії

22квітня2016р.

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

відсутня

Приватне акцiонерне товариство «Дятькiвцi», код за
ЄДРПОУ — 13640534; місцезнаходження: 78200, Івано-
Франківськаобл.,м.Коломия,Заводська,3;тел.(03433)24549.
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії — 26.04.2016р.
АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегуляр-
нурічнуінформацію—dyatkivtzi.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЯТЬКIВЦI»
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Річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

1.Повненайменуванняемітента, кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФА-
БРИКА»,00310924,проспектПолтавський,2-А,м.Кременчук,Полтав-
ськаобл.,Україна,39627,(0536)79-97-35;2.Датарозкриттяповноготексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
25.04.2016;3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегу-
лярнурічнуінформаціюwww.trik.pat.ua;4.Найменування,кодзаЄДРПОУ
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця),
якоюпроведенийаудитфінансовоїзвітностіТовариствозобмеженоювід-
повідальністю«Аудиторськафірма«Баланс+Аудит»,31273030

5.Інформаціяпрозагальнізбори:
Видзагальнихзборів—чергові.Датапроведення:24.03.2015року.Кво-

румзборів:99,92%дозагальноїкількостіголосів.Перелікпитань,щороз-
глядалисяназагальнихзборах:

1.ЗатвердженняумовдоговоруздепозитарноюустановоюТОВ«Кре-
міньБрок»щодопередачіїйповноваженьлічильноїкомісіїЗагальнихзбо-
рівакціонерівПАТ«КТФ»тазатвердженнярегламентуЗагальнихзборів.

2.ОбранняголовитасекретаряЗагальнихзборівакціонерів.
3.ПрийняттярішеннязанаслідкамирозглядузвітуПравлінняПАТ«КТФ»

прорезультатифінансово-господарськоїдіяльностіТоваристваза2014рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

ПАТ«КТФ»прорезультатифінансово-господарськоїдіяльностіТовариства
за2014ріктазатвердженнявисновківРевізійноїкомісії.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
ПАТ«КТФ»за2014рік.

6.ЗатвердженнярічногозвітуТоваристваза2014рік.
7.Розподілприбутку(збитків)Товаристваза2014ріктазатвердження

розмірудивідендівза2014рік.
8.Прийняття рішення про припинення повноважень члена Правління

ПАТ«КТФ».
9.ВизначенняосновнихнапрямівдіяльностіТовариствана2015рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку

денного:пропозиційдоперелікупитаньпорядкуденногонеподавалось.
Особа,щоініціювалапроведенняпозачерговихзагальнихзборів:поза-

черговізборинепроводились.
Результатирозглядупитаньпорядкуденного:
1.1. Умови договору з депозитарною установоюТОВ «КреміньБрок»

щодопередачіїйповноваженьлічильноїкомісіїЗагальнихзборівакціоне-
рівПАТ«КТФ»затвердити.

1.2.ЗатвердитинаступнийрегламентроботиЗагальнихзборівакціоне-
рівПАТ«КТФ»:доповідьпотретьомупитаннюдо15хвилин;іншідоповіді
до10хвилин;інформаціядо5хвилин;виступивобговореннідо5хвилин;
довідкидо3хвилин.Повсімпитаннямпорядкуденногоголосуванняпро-
водитизадопомогоюбюлетенівдляголосуваннязапринципом:однаак-
ція—одинголос.

2.ОбратиГоловоюЗагальнихзборівакціонерів—Солов'яОлександра
Олександровича,обратисекретаремЗагальнихзборівакціонерів—Козло-
вуВікторіюОлександрівну.

3.ЗвітПравлінняПАТ«КТФ»прорезультатифінансово-господарської
діяльностіТоваристваза2014рікзатвердити.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати
фінансово-господарськоїдіяльностіТоваристваза2014рікзатвердити.

5.ЗвітНаглядовоїрадиПАТ«КТФ»за2014рікзатвердити.
6.1.РічнийзвітТоваристваза2014рікзатвердити.
6.2.БалансТовариствастаномна31.12.2014рокузатвердити.
7.Узв'язкузвідсутністюприбуткуТовариства,дивідендиза2014рікне

нараховувати.
8.ПовноваженнячленаПравлінняДемуріноїЛюдмилиПетрівниприпи-

нити.
9.ОсновнінапрямидіяльностіТовариствана2015рікзатвердити.
По всім питанням порядку денного з першого по дев'яте Голосували:

«за»—12652432голоси,щостановить100%відзагальноїкількостіголосів
акціонерів—власників голосуючихакцій,присутніхназборах;«проти»— 
0голосів,щостановить0%відзагальноїкількостіголосівакціонерів-власників
голосуючихакцій,присутніхназборах;«утримались»—0голосів,щостано-
вить0%відзагальноїкількостіголосівакціонерів-власниківголосуючихак-
цій,присутніхназборах.Бюлетенів,щовизнанінедійсниминемає.

Зусіхпитаньпорядкуденногорішенняприйнято.
6.Інформаціяпродивіденди.Зарезультатамизвітноготапопереднього

роківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 16267 16764
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 14385 14700
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 1635 1761
Сумарнадебіторськазаборгованість 231 291
Грошовікоштитаїхеквіваленти 16 12
Власнийкапітал 11805 12287
Статутнийкапітал 3382 3382
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -2303 -1821
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 3390 3390
Поточнізобов’язанняізабезпечення 1072 1087
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію(грн) -0,0356 -0,0296
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

-0,0356 -0,0296

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 13528320 13528320
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальна
вартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцін-
нихпаперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

«МЕБЛI»
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.Повненайменуванняемітента,кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,

міжміськийкодтателефонемітента:ПРИВАТНЕАКЦIОНЕРНЕТОВАРИ-
СТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «МЕБЛI»; 05415616;
04119,м.Київ,Дегтярiвська,27А;(044)483-78-04.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії:22.04.2016.

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнуріч-
нуінформацію:http://atpmebli.zvitat.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.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміськийкодтателефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НI ЖИНСЬ-
КИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ 
«IСКРА»,21392205,Чернігівська,
Нiжинський,16600,Нiжин,пров.Уро-
жайний,(04631)54956,31636

2. Дата розкриття повного тексту
річноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії

22.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://iskrantd1.wix.com/iskra

Приватне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвська
мiжгосподарськаспецiалiзованапересувнамеханiзована колона
№1», код за ЄДРПОУ — 03578099; місцезнаходження: 76018, 
м.Iвано-Франкiвськ,вул.Ботанiчна,буд.6(0342)500445.Датароз-

криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційнійбазіданихКомісії—27.04.2016р.Адресасторінкив
мережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічнуінформацію—
www.mspmk1.if.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬКА МIЖГОСПОДАРСЬКА 
СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №1»
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Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні I. Основні відомості про емітента  
1.Повненайменуванняемітента,кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,між-
міський код та телефон емітента Відкрите акціонерне товариство
«Ошихлiбський консервний завод», 05529722, Чернівецька обл., Кіцман-
ськийр-н,59322,с.Ошихлiби,—037366-34-43,2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїузагальнодоступнійінформаційнійбазіданихКо-
місії25.04.2016.3.Адресасторінкивмережі Інтернет,наякійрозміщено
регулярну річну інформацію http://05529722.infosite.com.ua/ 26.04.2016. 
4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми(П.І.Б.аудитора—
фізичноїособи—підприємця),якоюпроведенийаудитфінансовоїзвітнос-
тіТОВ«Аудиторськафірма«Юрек-Аудит»,22841651.5. Інформаціяпро
загальнізбориЗагальнізбориакцiонерiвТовариствомнескликались,що
пов’язанознеможливістюведеннязвичайноїгосподарсько-фінансовоїді-
яльностічереззаблокованийпоточнийбанківськийрахунок,відмовоюТо-
вариствувнаданні обліковогореєструдляпроведення загальних зборів
акціонерівТовариства6.Інформаціяпродивіденди.Рішеньщодовиплати
дивідендівнеприймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 6104 6140

Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 225 238
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 116 137
Сумарнадебіторськазаборгованість 7 10
Грошовікоштитаїхеквіваленти 0 3
Власнийкапітал 5996 6045
Статутнийкапітал 9393 9393
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -3963 -3914
Довгостроковізобов’язання 0 0
Поточнізобов’язання 108 95
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію -0.0013 -0.0011
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн.)

-0.0013 -0.0011

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 37572328 37572328
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальна
вартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

0 0

В.о. голови Правлiння  Лакуста Василь Iллiч

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОШИХЛIБСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)
I. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Цукровий завод iм Цюрупи"

2.КодзаЄДРПОУ 00372368
3.Місцезнаходження 13543с.Андрушкивул.Заводська

буд.5
4.Міжміськийкод,телефонтафакс (04137)76340(04137)76336
5.Електроннапоштоваадреса office-center@cygnet.com.ua
6.Адресасторінкивмережі
Інтернет,якадодаткововикористо-
вуєтьсяемітентомдлярозкриття
інформації

tsurupa.pat.ua

7.Видособливоїінформації Відомостіпрозмінувласників
акцій,якимналежить10ібільше
відсотківголосуючихакцій

II. Текст повідомлення
22квiтня2016рокуемiтентПАТ«ЦукровийзаводiмЦюрупи»отримав

вiдЦентральногодепозитарiюПАТ»НДУ»Перелiкакцiонерiв,якiмають
правонаучастьузагальнихзборахакцiонерноготовариствастаномна
21,04.2016р.узвязкузчимемiтентусталовiдомопрозбiльшенняакцiйу
акцiонераякомуналежить10iбiльшевiдсоткiвголосуючихакцiйтовари-
ства,асаме:

уакцiонера,юридичноїособиКомпанiї«АНТЕУСЛIМIТЕД((ANTEUSE
LIMITED)( код 293654,мiсце знаходженняАфродiтiс 25, 2-й поверх,
мНiкосiя,Кiпр,1060)розмiрпакетазбiльшився.Дозмiниволодiвпакетом
43945шт.простих iменних акцiй,розмiр частки 25,8273% в загальнiй
кiлькостi акцiй та30,9180 в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.Пiсля
змiникiлькiстьакцiйстановить140544шт.простих iменнихакцiй,розмiр
частки82,6005%в зазагальнiй кiлькостi акцiй та98,8813%в загальнiй
кiлькостiголосуючихакцiй.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгід-
ноіззаконодавством.
2.Найменуванняпосади Баланенко Володимир Iванович
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціалитапрізвищекерівника)

М.П. 2016.04.25
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 “ЦУКРОВИЙ ЗАВОД iм ЦЮРУПИ”

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

емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛТАВА»
2.КодзаЄДРПОУ:14308479
3.Місцезнаходження:36002м.Полтава,вулицяР.Люксембург,72
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:(05322)7-93-12,(05322)7-90-43
5.Електроннапоштоваадреса:ltava@ltava.com.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації:ltava.com.ua
7.Видособливої інформаціїабоінформаціїпроіпотечніцінніпапери,

сертифікатифондуопераційзнерухомістю:Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно рішення За-

гальнихзборівакціонеріввід20.04.2016р.
ЗвільненозпосадиГоловиревізійноїкомісіїЮшинаВолодимираАрсе-

нійовича(згодинарозкриттяпаспортнихданихособоюненадано),пере-
бував на посаді 9 років.Володіє 0,0006% статутного капіталу емітента.
Попередняпосада—ГоловаревiзiйноїкомiсiїПАТ«Завод»Лтава».

ЗвільненозпосадиЧленаревізійноїкомісіїБутенкоОксануМихайлівну
(згодинарозкриттяпаспортнихданихособоюненадано),перебувалана

посаді10років.Володіє0,0007%статутногокапіталуемітента.Попередня
посада—ЧленревiзiйноїкомiсiїПАТ«Завод»Лтава».

ЗвільненозпосадиЧленаревізійноїкомісіїПустовойтаВіктораВолоди-
мировича(згодинарозкриттяпаспортнихданихособоюненадано),пере-
бував на посаді 7 років.Володіє 0,0007% статутного капіталу емітента.
Попередняпосада—ЧленревiзiйноїкомiсiїПАТ«Завод»Лтава».

ПризначенонапосадуГоловиревізійноїкомісіїЮшинаВолодимираАр-
сенійовича(згодинарозкриттяпаспортнихданихособоюненадано),тер-
міномна3роки.Володіє0,0006%статутногокапіталуемітента.Попере-
дняпосада—ГоловаревiзiйноїкомiсiїПАТ«Завод»Лтава».

ПризначенонапосадуЧленаревізійноїкомісіїПустовойтаВіктораВо-
лодимировича(згодинарозкриттяпаспортнихданихособоюненадано),
терміномна3роки.Володіє0,0007%статутногокапіталуемітента.Попе-
редняпосада—ЧленревiзiйноїкомiсiїПАТ«Завод»Лтава».

ПризначенонапосадуЧленаревізійноїкомісіїРибалкоЛесюСергіївну
( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на
3роки.Володіє34,0234%статутногокапіталуемітента.Попередняпоса-
да—юристПАТ«Завод»Лтава».

Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочинипосадовіосо-
бинемають.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

Голова правління  Хохлов Е.В.
21.04.2016
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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 "ГIРНИЧОВИДОБУВНИЙ I КАМЕНЕ-
ОБРОБНИЙ КОМБIНАТ "БIЛИЧI"

2.КодзаЄДРПОУ:00292474
3.Місцезнаходження:08298Київськаобл.,смт.Коцюбинськевул.По-

номарьова,б.13
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:(044)2328681
5.Електроннапоштоваадреса:Povzyk@bilychi.com.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осібемітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися
23.04.2016року,припиненоповноваженняПовзикаАнатолiя Iвановича—
ГоловаНаглядовоїРади.Часткоювстатутномукапiталiемiтентаволодiєв
розмiрi34,995992%.Напосадiперебувавз02.03.2012рокупо23.04.2016року.
Немаєнепогашеної(незнятої)судимостiвтомучислiзакрадiжки,хабарни-
цтвотаiншiкорисливiтапосадовiзлочини.Згодунарозкриттяконфiденцiйної
iнформацiї,утомучислiпаспортнихданих,ненадано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися
23.04.2016року,припиненоповноваженняПовзикаОлегаАнатолiйовича—
ЧленНаглядовоїРади.Часткоювстатутномукапiталiемiтентаволодiєв
розмiрi0,011380%.Напосадiперебувавз02.03.2012рокупо23.04.2016року.
Немаєнепогашеної(незнятої)судимостiвтомучислiзакрадiжки,хабарни-
цтвотаiншiкорисливiтапосадовiзлочини.Згодунарозкриттяконфiденцiйної
iнформацiї,утомучислiпаспортнихданих,ненадано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися
23.04.2016року,припиненоповноваженняШевченкаСтанiславаIвановича—
ЧленНаглядовоїРади.Часткоювстатутному капiталiемiтентаволодiєв
розмiрi0,010390%.Напосадiперебувавз02.03.2012рокупо23.04.2016року.
Немаєнепогашеної(незнятої)судимостiвтомучислiзакрадiжки,хабарни-
цтвотаiншiкорисливiтапосадовiзлочини.Згодунарозкриттяконфiденцiйної
iнформацiї,утомучислiпаспортнихданих,ненадано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися
23.04.2016року,обраночленомНаглядовоїрадиПАТГВКК«БIЛИЧI»стро-
комдонаступнихрiчнихзборiвТоваристваПовзикаАнатолiя Iвановича.
Часткоювстатутномукапiталiемiтентаволодiєврозмiрi34,995992%.Не
маєнепогашеної(незнятої)судимостiвтомучислiзакрадiжки,хабарни-
цтво та iншi корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття
конфiденцiйноїiнформацiї,утомучислiпаспортнихданих,ненадано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися
23.04.2016року,обраночленомНаглядовоїрадиПАТГВКК«БIЛИЧI»стро-
комдонаступнихрiчнихзборiвТоваристваПовзикаОлегаАнатолiйовича.
Часткоювстатутномукапiталiемiтентаволодiєврозмiрi0,011380%.Не
маєнепогашеної(незнятої)судимостiвтомучислiзакрадiжки,хабарни-
цтво та iншi корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття
конфiденцiйноїiнформацiї,утомучислiпаспортнихданих,ненадано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися
23.04.2016 року, обрано членом Наглядової ради ПАТ ГВКК «БIЛИЧI»
строкомдонаступнихрiчнихзборiвТоваристваПовзикЄвгенiюФедорiвну.
Часткоювстатутномукапiталiемiтентаволодiєврозмiрi11,475166%.Не
маєнепогашеної(незнятої)судимостiвтомучислiзакрадiжки,хабарни-
цтво та iншi корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття
конфiденцiйноїiнформацiї,утомучислiпаспортнихданих,ненадано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися
23.04.2016року,обраночленомНаглядовоїрадиПАТГВКК«БIЛИЧI»стро-
комдонаступнихрiчнихзборiвТоваристваПовзикТетянуВолодимирiвну.
Часткоювстатутномукапiталiемiтентаволодiєврозмiрi14,043620%.Не
маєнепогашеної(незнятої)судимостiвтомучислiзакрадiжки,хабарни-
цтво та iншi корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття
конфiденцiйноїiнформацiї,утомучислiпаспортнихданих,ненадано.

Рiшенням Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися
23.04.2016року,обраночленомНаглядовоїрадиПАТГВКК«БIЛИЧI»стро-
комдонаступнихрiчнихзборiвТоваристваШевченкаСтанiславаIвановича.
Часткоювстатутномукапiталiемiтентаволодiєврозмiрi0,010390%.Не
маєнепогашеної(незнятої)судимостiвтомучислiзакрадiжки,хабарни-
цтво та iншi корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття
конфiденцiйноїiнформацiї,утомучислiпаспортнихданих,ненадано.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.

2.НайменуванняпосадиГенеральний директор Повзик Олег Оле-
гович 2016.04.25

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО 

ВУГЛЕЦЮ”
Річна інформація емітента цінних паперів

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

1.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходжен-
ня,міжміськийкодтателефон
емітента

Публiчнеакцiонернетовариство"Кре-
менчуцькийзаводтехнiчного
вуглецю",00152299Полтавська
Автозаводський39610м.Кременчук
вул.Свiштовська,буд.405366-4-11-85

2.Датарозкриттяповноготексту
річноїінформаціїузагальнодос-
тупнійінформаційнійбазіданих
Комісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://kztv.com.ua

4.Найменування,кодзаЄДРПОУ
аудиторськоїфірми(П.І.Б.
аудитора—фізичноїособи—
підприємця),якоюпроведений
аудитфінансовоїзвітності

Товариствозобмеженою
вiдповiдальнiстю"Сiчень-Аудит"
ОлiмпiюкIгорМиколайович,32996030

5.Інформаціяпрозагальнізбори
(розділзаповнюєтьсяувипадку,
якщоемітент—акціонерне
товариство)
6.Інформаціяпродивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Суманарахованих
дивідендів,грн.

0 0 4116347 0

Нарахувані
дивідендинаодну
акцію,грн.

0 0 3.54 0

Сумавиплачених
дивідендів,грн.

0 0 2160948 0

Датаскладання
перелікуосіб,які
маютьправона
отриманнядивіден-
дів

25.03.2015

Датавиплати
дивідендів

01.09.2015

Опис Зазвiтнийперiоддивiдендиненараховувалисьта
невиплачувались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 228161 261054
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 47761 47921
Довгостроковіфінансовіінвестиції 41 41
Запаси 59306 80643
Сумарнадебіторськазаборгованість 110610 84267
Грошовікоштитаїхеквіваленти 6139 43426
Власнийкапітал 183390 191967
Статутнийкапітал 1221 1221
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 160656 169159
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 100 29100
Поточнізобов'язанняізабезпечення 44671 39987
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

-3.8363963 36.2956975

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн)

-3.8363963 36.2956975

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 1162810 1162810
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітного
періоду

загальнаномінальна
вартість

0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцін-
нихпаперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1.Повненаймену-
ванняемітента,код
заЄДРПОУ,
місцезнаходження,
міжміськийкодта
телефонемітента

ПУБЛIЧНЕАКЦIОНЕРНЕТОВАРИСТВО
"IНГУЛЕЦЬКИЙГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ",00190905Дніпропетровська
Iнгулецький50064м.КривийРiгРудна,47
(056)407-63-11

2.Датарозкриття
повноготекстурічної
інформаціїу
загальнодоступній
інформаційнійбазі
данихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкив
мережіІнтернет,на
якійрозміщено
регулярнурічну
інформацію

http://ingok.metinvestholding.com/ua/about/info

4.Найменування,
кодзаЄДРПОУ
аудиторськоїфірми
(П.І.Б.аудитора—
фізичноїособи—
підприємця),якою
проведенийаудит
фінансовоїзвітності

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"АУДИТОРСЬКАФIРМА
"ФОРУМ",23070374ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕ-
НОЮВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"АУДИТОРСЬКА
ФIРМА"ФОРУМ",23070374

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

Датапроведення:01.04.2015р.Кворум:99.8129%
Перелiкпитань,щовинесенінаголосування(поря-
докденний):1.Обраннялiчильноїкомiсiїтазатвер-
дженнярегламентуЗагальнихзборiвакцiонерiвТо-
вариства.2.Звiтвиконавчогоорганупрорезультати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2014 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за
2014рiк.4.Затвердженнярiчноїфiнансовоїзвiтностi
Товариства за 2014 рiк. 5. Визначення порядку
розподiлуприбуткузарезультатамидiяльностiТо-
вариствау2014роцi.6.Внесеннятазатвердження
змiндоСтатутуТовариства.7.Попереднєсхвален-
нязначнихправочинiв,якiможутьвчинятисяТова-
риством протягом одного року з дня проведення
Загальнихзборiвакцiонерiв, iззазначеннямхарак-
теру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 
8.ВчиненняТовариствомправочинiв,щодоякихє
заiнтересованiсть. 9. Схвалення правочинiв, що
вчинялисяТовариством.Всi питанняпорядкуден-
ного розглянутi згiдно затвердженого регламента,
та по всiм питанням порядку денного загальними
зборами акцiонерiв прийнятi вiдповiднi рiшення,
оформленiПротоколом№1рiчнихзагальнихзборiв
акцiонерiвПАТ"IНГЗК"вiд01.04.2015р.Пропозицiй
щодо питань порядку денного та зауваженьщодо
ведення зборiв не надходило. Питання порядку
денногодлярозглядуназагальнихзборахакцiонерiв
попередньозатвердженiНаглядовоюрадою.
Датапроведення:28.04.2016р.
На дату розкриття регулярної рiчної iнформацiї
емiтента (рiчного звiту), черговi Загальнi збори
акцiонерiвзапiдсумками2015року,щопризначенi
на28квiтня2016р.щеневiдбулись.Повiдомлення
про проведення загальних зборiв опублiковано в
бюлетенi "Цiннi папери України" № 45(4333) вiд
14.03.2016р.Перелiкпитань,щовиносятьсянаго-
лосування(порядокденний):1.Обраннялiчильної
комiсiї та затвердження регламенту Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт виконавчого
органу про результати фiнансово-господарської
дiяльностiТоваристваза2015рiк.3.ЗвiтНаглядо-
вої радиТовариства за 2015рiк. 4. Затвердження
рiчноїфiнансовоїзвiтностiТоваристваза2015рiк.
5.Визначенняпорядкупокриттязбиткiвзарезульта-
тами дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 6. Змiна
типу та найменування Товариства. 7. Припинення
повноважень члена Наглядової ради Товариства. 
8.ВстановленнякiлькiсногоскладуНаглядовоїради
Товариства.9.ОбранняперсональногоскладуНа-
глядовоїрадиТовариства.

10. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв,щоукладатимутьсязчленамиНаглядо-
воїради,встановленнярозмiруїхвинагороди.Про
обранняособи,якауповноважуєтьсянапiдписання
договорiв з членамиНаглядової ради. 11. Затвер-
дженняСтатутуТовариствауновiйредакцiї.12.По-
переднєсхваленнязначнихправочинiв,якiможуть
вчинятисяТовариствомпротягомодногорокуздня
проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазна-
ченнямхарактеруправочинiвтаїхграничноїсукуп-
ної вартостi. 13.Прийняття рiшення про вчинення
правочинiв,якiможутьвчинятисяТовариствомпро-
тягом одного року з дня проведення Загальних
зборiв акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Питанняпорядкуденногодлярозглядуна загаль-
нихзборахакцiонерiвпопередньозатвердженiНа-
глядовоюрадою.

6.Інформаціяпродивіденди.
Зарезультатами
звітньогоперіоду

Зарезультатамиперіоду,
щопередувавзвітньому

за
простими
акціями

за
привіле-
йованими
акціями

запростими
акціями

запривілейо-
ваними
акціями

Суманарахованих
дивідендів,грн.

0 0 0 0

Нарахуванідивіденди
наоднуакцію,грн.

0 0 0 0

Сумавиплачених
дивідендів,грн.

925043068 0 2437040520 0

Датаскладання
перелікуосіб,які
маютьправона
отриманнядивідендів
Датавиплати
дивідендів
Опис Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися

01.04.2015р. рiшення про виплату дивiдендiв не
приймалось.ЧистийприбутокотриманийТовари-
ством зарезультатамидiяльностi в 2014р. зали-
шенонерозподiленим.
Iншихрiшеньщодовиплатидивiдендiвпротягом
звiтногоперiодунеприймалось.
ПривiлейованiакцiїТовариствомневипускались,
дивiдендизапривiлейованимиакцiяминенарахо-
вуютьсятаневиплачуються.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1.Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства
(тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 36672799 31002186
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 10461594 8940619
Довгостроковіфінансовіінвестиції 6 5
Запаси 606583 647707
Сумарнадебіторськазаборгованість 24424923 16306943
Грошовікоштитаїхеквіваленти 96820 76865
Власнийкапітал 9621093 11667130
Статутнийкапітал 689906 689906
Нерозподіленийприбуток(непокритий
збиток)

3073749 5893787

Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 854993 3465304
Поточнізобов'язанняізабезпечення 26196713 15869752
Чистийприбуток(збиток)наоднупросту
акцію(грн)

-1.26788 0.35373

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн)

-1.26788 0.35373

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 2759625600 2759625600
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

загальнаноміналь-
навартість

0

увідсоткахвід
статутного
капіталу

0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ”
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1.Повненайменування
емітента,кодзаЄДРПОУ,
місцезнаходження,міжмісь-
кийкодтателефонемітента

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"КВАЗАР-IНВЕСТ-
КАПIТАЛ",38150657м.Київ01015м.Київ
Лаврська,20,ЛIТ.Ж(044)499-26-73

2.Датарозкриттяповного
текстурічноїінформаціїу
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

22.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://kvazarinvest.emitents.net.ua/ua/

4.Найменування,кодза
ЄДРПОУаудиторськоїфірми
(П.І.Б.аудитора—фізичної
особи—підприємця),якою
проведенийаудитфінансової
звітності

ТОВ«БДО»,20197074

5.Інформаціяпрозагальні
збори(розділзаповнюєтьсяу
випадку,якщоемітент—акці-
онернетовариство)

Емітентнеєакціонернимтовариством

6.Інформаціяпродивіденди.
Рішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1.Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства
(тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 253151 301828
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 2 3
Довгостроковіфінансовіінвестиції 181769 181769
Запаси 0 0
Сумарнадебіторськазаборгованість 17 18
Грошовікоштитаїхеквіваленти 47 27
Власнийкапітал 146948 162615
Статутнийкапітал 181919 181919
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) (34971) (19304)
Довгостроковізобов'язанняізабезпечення 0 0
Поточнізобов'язанняізабезпечення 106203 139213
Чистийприбуток(збиток) (15667) 0

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КВАЗАР-IНВЕСТ-КАПIТАЛ”

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

емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

I. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ 
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

2.КодзаЄДРПОУ 30674235
3.Місцезнаходження 01133МIСТОКИЇВВУЛ.ЩОРСА,

БУД.32-Г,ОФIС8
4.Міжміськийкод,телефонтафакс (044)284-23-00(044)284-23-00
5.Електроннапоштоваадреса office@utl.com.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,
якадодаткововикористовується
емітентомдлярозкриттяінформації
7.Видособливоїінформації Відомостіпрозмінускладу

посадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
ЧорнуцькийСергiйПетрович(Паспорт:серiяНС019579,виданийЧор-

нобаєвськимРВУМВСУкраїнивЧеркаськiйобластi27.08.1995року),об-
ранийнапосадуголовиРевiзiйноїкомiсiїз05квiтня2016рокунапiдставi
ПротоколуРевiзiйноїкомiсiї№01/16вiд05квiтня2016року.Володiєчаст-
коювстатутномукапiталiемiтента0%.Непогашеноїсудимостiзакорисливi

тапосадовiзлочининемає.Строкнаякийпризначенопосадовуособу—
3роки.РiшенняприйнятоРевiзiйноюкомiсiєю(протоколРевiзiйноїкомiсiї
№01/16 вiд 05 квiтня 2016 року). Голова Ревiзiйної комiсiї Чорнуцький
СергiйПетровичєпредставникомакцiонераПАТ«УКРЗАЛIЗНИЦЯ»(част-
кавстатутномукапiталi—47,6691%).Iншiпосади,якiобiймалацяособа
протягомсвоєїдiяльностi:директорДепартаментуорганiзацiйноїроботи;
начальникУправлiннягармонiзацiїдержавноговнутрiшньогофiнансового
контролю;директорДепартаментустратегiчногопланування,взаємодiїзi
ЗМI, та зв’язкiв з громадкiстю; заступник начальника Департаменту
внутрiшнього контролюДержавної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту
України,ПАТ«Укрзалiзниця»;аспiрантНацiональноїакадемiїдержавного
управлiнняприПрезидентовiУкраїни;начальникДепартаментуаудитута
контролюПАТ«Укрзалiзниця».

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.
2.Найменуванняпосади ТАТАРЕЦЬ ПЕТРО

 ВАСИЛЬОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ДИРЕКТОР
(під-
пис)

(ініціалитапрізвищекерівника)

М.П. 2016.04.25
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ “УКРТРАНСЛIЗИНГ”

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

емітента
(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)

I. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ 
"УКРТРАНСЛIЗИНГ"

2.КодзаЄДРПОУ 30674235
3.Місцезнаходження 01133МIСТОКИЇВВУЛ.ЩОРСА,

БУД.32-Г,ОФIС8
4.Міжміськийкод,телефонтафакс (044)284-23-00(044)284-23-00
5.Електроннапоштоваадреса office@utl.com.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,
якадодаткововикористовується
емітентомдлярозкриттяінформації
7.Видособливоїінформації Відомостіпрозмінускладу

посадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
ПолторацькийМиколаМихайлович(Паспорт:серiяВС319125,виданий

Iллiчiвським РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй областi
24.05.2000р.),призначенийнапосадуГоловиНаглядовоїрадиз11квiтня

2016рокунапiдставiПротоколуНаглядовоїради№18вiд11квiтня2016
року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Строкнаякийпризна-
ченопосадовуособу—3роки.РiшенняприйнятоНаглядовоюрадою(про-
токол№18вiд11квiтня2016року).ГоловаНаглядовоїрадиПолторацький
МиколаМихайловичєпредставникомакцiонераТОВ«Лемтранс»(часткав
статутномукапiталi—49,9584%).Iншiпосади,якiобiймалацяособапро-
тягом своєї дiяльностi: Мiнiстерство iнфраструктури України— директор
департаменту економiки та фiнансiв, заступник директора департаменту
економiкитафiнансiв,головнийспецiалiствiддiлувнутрiшнiхрозслiдувань;
ПАТ «Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча»— начальник
вiддiлуаналiзу,корпоративноїтаоперативноїзвiтностiпланово-економiчного
управлiння;ТОВ«ЦТС»,аналiтикздослiдженнятоварногоринку.

III. Підпис
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.
2.Найменуванняпосади ТАТАРЕЦЬ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ДИРЕКТОР

(підпис) (ініціалитапрізвищекерівника)

М.П. 2016.04.25
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ “УКРТРАНСЛIЗИНГ”
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1.Повненайменуванняемі-
тента, код заЄДРПОУ,міс-
цезнаходження, міжміський
кодтателефонемітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "БАНК НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ КРЕДИТ" , 20057663 Київська
Шевченкiвський р-н 04053 Київ Тургенєв-
ська,52/58(044)500-0690

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступнійінформа-
ційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет, наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

http://bnk.ua/Info/Zvitnist

4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І.Б.аудитора—фі-
зичної особи — підприєм-
ця),якоюпроведенийаудит
фінансовоїзвітності

Взв`язкузпроцедуроюліквідаціїаудитори
незалучалисьтааудиторськийвисновокне
складався.

5. Інформація про загальні
збори(розділзаповнюється
у випадку, якщо емітент—
акціонернетовариство)

Взв`язкузприйняттямПостановиПравлiння
НБУ"Провiдкликаннябанкiвськоїлiцензiїта
лiквiдацiю ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ»№563від28.08.2015р.таРiшення
виконавчої дирекцiї Фонду гарантування
вкладiвфiзичних осiб "Про початок проце-
дурилiквiдацiїПАТ«БАНКНАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ»№159від28.08.2015р.,напiдставi
пункту3статтi13ЗаконуУкраїни№996-ХIV
вiд16.07.1999р.«Пробухгалтерськийоблiк
тафiнансовузвiтнiстьвУкраїнi»дiяльнiсть
банку в звiтному роцi була направлена на
завершення технологiчних процесiв,
фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк Банком не
складалась,річнізборинепроводились.

6.Інформаціяпродивіденди.
Рішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА»

Спростування
(кодзаЄДРПОУ:22877057)

Приватнеакціонернетовариство«Українськаміжбанківськавалютна
біржа»(далі—ПрАТ«УМВБ»,Товариство)повідомляєпровиявленутех-
нічнупомилкувповідомленніпропроведеннячерговихзагальнихзборів
акціонерівПрАТ«УМВБ»,якебулоопубліковановзагальнодоступнійін-
формаційнійбазіданихНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондово-
горинку(далі—Комісія)танасторінцівмережіІнтернет24.03.2016року,
атакожякебулоопубліковановофіційномудрукованомувиданніКомісії
—Бюлетені«ВідомостіНаціональноїкомісіїзціннихпаперівтафондово-
горинку»№58(2312)від25березня2016року.

Текстповідомлення:«Датаскладанняперелікуакціонерів,якімають
правонаучастьучерговихЗагальнихзборахакціонерів—на24годину
25лютого2016року»,слідчитатинаступнимчином—«Датаскладання
перелікуакціонерів,якімаютьправонаучастьучерговихЗагальнихзбо-
рахакціонерів—на24годину19квітня2016року».

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.Повненайменуванняемітента,
кодзаЄДРПОУ,місцезнаходжен-
ня,міжміськийкодтателефон
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ"ПОЛIС-ЦЕНТР",
30649444,ЗакарпатськаУжгород-
ський88000м.Ужгородвул.Грушев-
ського,буд.78А(0312)66-54-38

2. Дата розкриття повного тексту
річноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії

25.04.2016

3.Адресасторінкивмережі
Інтернет,наякійрозміщено
регулярнурічнуінформацію

www.poliscentr.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента—ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУ-
ДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

2.КодзаЄДРПОУ—00190940
3.Місцезнаходження—50057,м.КривийРігЗаводська,б.1
4.Міжміськийкод,телефонтафакс—(056)404-94-29,(056)404-94-39
5.Електроннапоштоваадреса—Shevchenko.Tatyana@corum.com
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації—www.kcrz.dp.ua
7.Видособливоїінформації—Змінаскладупосадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
Загальнимизборамипат«КЦРЗ»21.04.2016р.булоприйнятерішення:
-ПрипинитиповноваженняголовиНаглядовоїрадиТоваристваUMBH

UKRAINIANMACHINEBUILDINGHOLDINGLIMITED(Кіпр,Свідоцтвопро
реєстраціюКомпанії211666)з30.04.2016р.Припиненняповноваженьпо-
садовоїособивиконанонапідставіПротоколузагальнихзборів№27від
21.04.2016р.ПосадоваособаголоваНаглядовоїрадиТоваристваUMBH
UKRAINIANMACHINEBUILDINGHOLDINGLIMITED(Кіпр,Свідоцтвопро
реєстрацію Компанії 211666), яка займала посаду голови Наглядової
ради, звільнена. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
61,42235%.Строк,протягомякогоособаперебуваланапосаді:3роки.

-ПрипинитиповноваженнячленаНаглядовоїрадиТОВ«КОРУМГРУП»
(КодЄДРПОУ37041854)з30.04.2016р.Припиненняповноваженьпосадо-
вої особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів №27 від
21.04.2016р.ПосадоваособачленНаглядовоїрадиТоваристваТОВ«КО-
РУМГРУП»(КодЄДРПОУ37041854),яказаймалапосадучленаНаглядо-
воїради,звільнена.Розмірпакетаакційемітента,якіналежатьційособі:
0,00193%.Строк,протягомякогоособаперебуваланапосаді:3роки.

-Обратиз01травня2016рокудоскладуНаглядовоїрадиТовариства
Нестеренка Миколу Миколайовича — представника акціонера UMBH
UKRAINIANMACHINEBUILDINGHOLDINGLIMITED(Кіпр,Свідоцтвопро
реєстраціюКомпанії211666).Обранняпосадовоїособивиконанонапід-
ставіПротоколузагальнихзборів№27від21.04.2016р.Посадоваособа
НестеренкоМиколаМиколайович(паспортсеріїВК,номер854491,вида-
ний25.10.2011р.ВорошилівськимРВДонецькогоМУГУМВСУкраїнив
Донецькійобл.)призначенанапосадучленаНаглядовоїради.Розмірпа-
кетаакційемітента,якіналежатьційособі:0%.Непогашеноїсудимостіза
корисливітапосадовізлочининемає.Строк,наякийпризначеноособу:
донаступнихрічнихзборівтовариства. Іншіпосади,якіобіймалаособа
протягомсвоєїдіяльностізаостанні5років:з15.01.2008р.потеперішній
час — директор з розвитку нових напрямків бізнесу АТ «СКМ» (код
ЄДРПОУ31227326).

-Обратиз01травня2016рокудоскладуНаглядовоїрадиТовариства
Сідляренка Якова Анатолійовича— представника акціонера ТОВ «КО-
РУМГРУП»(КодЄДРПОУ37041854).Обранняпосадовоїособивиконано
напідставіПротоколузагальнихзборів№27від21.04.2016р.Посадова
особаСідляренкоЯківАнатолійович(паспортсеріїСНномер026910ви-
даний27.10.1995р.ЖовтневимРУГУМВСУкраїнивм.Києві)призначена
напосадучленаНаглядовоїради.Розмірпакетаакційемітента,якінале-
жатьційособі:0%.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізло-
чининемає.Строк,наякийпризначеноособу:донаступнихрічнихзборів
товариства.

Іншіпосади,якіобіймалаособапротягомсвоєїдіяльностізаостанні
5 років: з 11.01.2011р. по 21.04.2015 р. — інвестиційний менеджер в
АТ«СКМ»(кодЄДРПОУ31227326),з22.04.2015р.Генеральнийдирек-
торвТОВ«КОРУМГРУП»(КодЄДРПОУ37041854).

-ПрипинитиповноваженнячленаРевізійноїкомісіїДимиСергіяМико-
лайовича(паспортВА№767117виданий10.07.1997р.БудьонівськимРВ
ДМУУМВСУкраїнивДонецькійобл.).Звільненняпосадовоїособивико-
нанонапідставіПротоколузагальнихзборів№27від21.04.2016р.Поса-
доваособаДимаСергійМиколайович,яказаймалапосадучленаРевізій-
ноїкомісії,звільнена.Розмірпакетаакційемітента,якіналежатьційособі:
0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк,протягомякогоособаперебуваланапосаді:5років.Замістьзвіль-
неноїособинапосадунікогонеобрано.

-ПрипинитиповноваженнячленаРевізійноїкомісіїБалабиОлениГри-
горівни(паспортВК№746778виданий12.11.2010р.МВМГірницькогоРВ
МакіївськогоУМВСУвДонецькійобл.).Звільненняпосадовоїособивико-
нанонапідставіПротоколузагальнихзборів№27від21.04.2016р.Поса-
доваособаБалабаОленаГригорівна,яказаймалапосадучленаРевізій-
ноїкомісії,звільнена.Розмірпакетаакційемітента,якіналежатьційособі:
0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк,протягомякогоособаперебуваланапосаді:5років.Замістьзвіль-
неноїособинапосадунікогонеобрано.

III. Підпис
Директор О.Є. Селіверстов підтверджує достовірність інформації,

щоміститьсяуповідомленні,тавизнає,щонесевідповідальністьзгідноіз
законодавством.



№80, 26 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

59

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.Повненайменуванняемітента:Приватнеакціонернетовариство«Бе-

резинськийкомбінатхлібопродуктів»
2.КодзаЄДРПОУ:00955221
3.Місцезнаходження:68542,Одеськаобл.,Тарутинськийр-н,смт.Бере-

зине,вул.Радянська,буд.130
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:0(4847)3-11-54,0(4847)3-18-98
5.Електроннапоштоваадреса:berezino@usilos.com

6.Адресасторінкивмережі Інтернет,якадодаткововикористовується
емітентомдлярозкриттяінформації:berezino-khp.com.ua

7.Видособливоїінформації:Змінаскладупосадовихосібемітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Березинський КХП»
(протоколвід19квітня2016року)припиненоповноваженнячленанаглядо-
вої ради Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕС-
КОБ.В.»(ЮридичнаособазазаконодавствомНідерландів,код24257792).
Особаперебуваланапосадіодинадцятьмісяцівзмоментуостанньогопри-
значення.Особаволодієчасткоюустатутномукапіталіемітентаурозмірі

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

(дляопублікуваннявофіційномудрукованомувиданні)
I. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО БАНК "ТРАСТ"

2.КодзаЄДРПОУ 35371070
3.Місцезнаходження 01014мiстоКиїввулицяСергiя

Струтинського,8
4.Міжміськийкод,телефонтафакс (044)5024592(044)5024593
5.Електроннапоштоваадреса Nataliia.Kurash@banktrust.com.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,
якадодаткововикористовується
емітентомдлярозкриттяінформації
7.Видособливоїінформації Відомостіпрозмінускладу

посадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
НаглядоварадаПАТБанк«ТРАСТ»(протокол№210416вiд21.04.2016р.)

прийняларiшенняпрозвiльненняФранковськоїОлениВiкторiвнизпосади

Члена Правлiння — Першого заступника Голови Правлiння ПАТ Банк
«ТРАСТ»22квiтня2016р.

ФранковськаОленаВiкторiвнаперебуваланапосадiЧленаПравлiння—
ПершогозаступникаГоловиПравлiнняПАТБанк«ТРАСТ»з09.11.2015р.
по22.04.2016р.

На дату прийняття рiшення про звiльнення Франковської Олени
ВiкторiвниiншуособунапосадуЧленаПравлiння-ПершогозаступникаГо-
ловиПравлiннянепризначено.

ФранковськаОленаВiкторiвнанепогашеноїсудимостiзакорисливiта
посадовiзлочининемає.Акцiямиемiтентаневолодiє.

Згоданарозкриттяпаспортнихданихвiдсутня.
III. Підпис

1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що
міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
іззаконодавством.
2.Найменуванняпосади Маєрян Сорiн Володимирович 

Голова Правлiння (підпис) (ініціалитапрізвищекерівника)
М.П. 2016.04.21

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК “ТРАСТ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

2.КодзаЄДРПОУ:00955153
3.Місцезнаходження:66502,Одеськаобл.,смт.Любашівка,вул.Спор-

тивна,буд.4-А
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:0(4864)2-25-25,0(4864)2-25-82
5.Електроннапоштоваадреса:elevl@usilos.com
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації:lubashivka-silo.com.ua
7.Видособливоїінформації:Змінаскладупосадовихосібемітента
II.Текстповідомлення
1.РішеннямзагальнихзборівакціонерівПрАТ«Любашівськийелева-

тор» (протокол від 20 квітня 2016 року) припинено повноваження члена
наглядовоїрадиПриватнетовариствозобмеженоювідповідальністю«РЕ-
НЕСКО Б.В.» (юридична особа за законодавством Нідерландів, код
24257792). Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього
призначення.Володієчасткою85,15%статутногокапіталутовариства.Рі-
шенняприйнятоузв’язкузвнесеннямзміндоЗаконуУкраїни«Проакціо-
нернітовариства»,якінабуваютьчинності1травня2016року.Рішенняна-
бираєчинності1травня2016року,аленеранішеднянабраннячинності
ЗаконуУкраїни«ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїни
щодозахиступрав інвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.Особанемає
непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

2.РішеннямзагальнихзборівакціонерівПрАТ«Любашівськийелева-
тор» (протокол від 20 квітня 2016 року) припинено повноваження члена
наглядовоїрадиКостяноїТетяниМиколаївни (особаненадала згодуна
розкриттяпаспортнихданих).Особаневолодієчасткоюустатутномукапі-
талі.Особанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочи-
ни.Особаперебуваланапосадіодинрікзмоментуостанньогопризначен-
ня.Рішенняприйнятоузв’язкузізмінамиЗаконуУкраїни«Проакціонерні
товариства»,якінабуваютьчинності1травня2016року.Рішеннянабирає
чинності1травня2016року,аленеранішеднянабраннячинностіЗакону
України«Провнесення зміндодеяких законодавчихактівУкраїнищодо
захиступравінвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.Особанемаєнепога-
шеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

3.РішеннямзагальнихзборівакціонерівПрАТ«Любашівськийелева-
тор» (протокол від 20 квітня 2016 року) припинено повноваження члена
наглядовоїрадиМоскальчукаОлександраОлександровича(особанена-
далазгодунарозкриттяпаспортнихданих).Особаневолодієчасткоюу
статутномукапіталі.Особанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливіта
посадовізлочини.Особаперебуваланапосадіодинрікзмоментуостан-

ньогопризначення.Рішенняприйнятоузв’язкузізмінамиЗаконуУкраїни
«Проакціонернітовариства»,якінабуваютьчинності1травня2016року.
Рішеннянабираєчинності1травня2016року,аленеранішеднянабрання
чинностіЗаконуУкраїни«Провнесеннязміндодеякихзаконодавчихактів
Українищодозахиступравінвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.

4.РішеннямзагальнихзборівакціонерівПрАТ«Любашівськийелева-
тор» (протокол від 20 квітня 2016 року) припинено повноваження члена
наглядовоїрадиЗенченкоВікторіїАнатоліївни(особаненадалазгодуна
розкриттяпаспортнихданих).Особаневолодієчасткоюустатутномукапі-
талі.Особанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочи-
ни.Особаперебуваланапосадіодинрікзмоментуостанньогопризначен-
ня.Рішенняприйнятоузв’язкузізмінамиЗаконуУкраїни«Проакціонерні
товариства»,якінабуваютьчинності1травня2016року.Рішеннянабирає
чинності1травня2016року,аленеранішеднянабраннячинностіЗакону
України«Провнесення зміндодеяких законодавчихактівУкраїнищодо
захиступравінвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.

5.РішеннямзагальнихзборівакціонерівПрАТ«Любашівськийелева-
тор» (протоколвід 20 квітня2016року) обрано членомнаглядової ради
КостянуТетянуМиколаївну(особаненадалазгодунарозкриттяпаспорт-
нихданих).Особаневолодієчасткоюустатутномукапіталі.Особанемає
непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.Іншіпосади,які
обіймалацяособазаостанніп’ятьроків:директор,заступникфінансового
директора, фінансовий контролер, аудитор. Особу обрано на термін до
прийняттязагальнимизборамирішенняпроприпиненняповноважень.Рі-
шеннянабираєчинності1травня2016року,аленеранішеднянабрання
чинностіЗаконуУкраїни«Провнесеннязміндодеякихзаконодавчихактів
Українищодозахиступравінвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.

6.РішеннямзагальнихзборівакціонерівПрАТ«Любашівськийелева-
тор» (протоколвід 20 квітня2016року) обрано членомнаглядової ради
МоскальчукаОлександраОлександровича(особаненадалазгодунароз-
криттяпаспортнихданих).Особаневолодієчасткоюустатутномукапіталі.
Особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Іншіпосади,якіобіймалацяособазаостанніп’ятьроків:директор,заступ-
никдиректоразфінансовоїтаінформаційноїбезпеки.

Особуобранонатерміндоприйняттязагальнимизборамирішенняпро
припиненняповноважень.Рішеннянабираєчинності 1 травня2016року,
аленеранішеднянабраннячинностіЗаконуУкраїни«Провнесеннязміндо
деякихзаконодавчихактівУкраїнищодозахиступравінвесторів»№289-VIII
від07.04.2015р.

III. Підпис 
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноіз
законодавством.

Директор  Лобода Борис Олексійович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
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94,28%.Рішення прийнято у зв’язку з внесенням змін доЗаконуУкраїни
«Проакціонерні товариства»,якінабуваютьчинності1травня2016року.
Рішеннянабираєчинності1травня2016року,аленеранішеднянабрання
чинностіЗаконуУкраїни«Провнесеннязміндодеякихзаконодавчихактів
Українищодозахиступравінвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.Особане
маєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

2. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Березинський КХП»
(протоколвід19квітня2016року)припиненоповноваженнячленанаглядо-
воїрадиКостяноїТетяниМиколаївни(особаненадалазгодунарозкриття
паспортнихданих).Особаневолодієчасткоюустатутномукапіталі.Особа
перебуваланапосадіодинадцятьмісяцівзмоментуостанньогопризначен-
ня.Особанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.
Рішенняприйнятоузв’язкузізмінамиЗаконуУкраїни«Проакціонернітова-
риства»,якінабуваютьчинності1травня2016року.Рішеннянабираєчин-
ності1травня2016року,аленеранішеднянабраннячинностіЗаконуУкра-
їни«ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїнищодозахисту
правінвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.

3. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Березинський КХП»
(протоколвід19квітня2016року)припиненоповноваженнячленанаглядо-
воїрадиМоскальчукаОлександраОлександровича(особаненадалазгоду
нарозкриттяпаспортнихданих).Особаневолодіє часткоюу статутному
капіталі.Особанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізло-
чини.Особаперебуваланапосадіодинадцятьмісяцівзмоментуостанньо-
гопризначення.Рішенняприйнятоузв’язкузізмінамиЗаконуУкраїни«Про
акціонернітовариства»,якінабуваютьчинності1травня2016року.Рішення
набираєчинності1травня2016року,аленеранішеднянабраннячинності
ЗаконуУкраїни«ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїни
щодозахиступравінвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.

4. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Березинський КХП»
(протоколвід19квітня2016року)припиненоповноваженнячленанаглядо-
воїрадиЗенченкоВікторіїАнатоліївни(особаненадалазгодунарозкриття
паспортнихданих).Особаневолодієчасткоюустатутномукапіталіемітен-
та.Особанемаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.

Особаперебуваланапосадіодинадцятьмісяцівзмоментуостанньогопри-
значення.Рішенняприйнятоузв’язкузізмінамиЗаконуУкраїни«Проакці-
онерні товариства», які набувають чинності 1 травня 2016 року. Рішення
набираєчинності1травня2016року,аленеранішеднянабраннячинності
ЗаконуУкраїни«ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїни
щодозахиступравінвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.

5. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Березинський КХП»
(протоколвід19квітня2016року)обраночленомнаглядовоїрадиКостяну
ТетянуМиколаївну(особаненадалазгодунарозкриттяпаспортнихданих).
Особаневолодієчасткоюустатутномукапіталі.Особанемаєнепогашеної
судимостізакорисливітапосадовізлочини. Іншіпосади,якіобіймалаця
особазаостанніп’ятьроків:директор,заступникфінансовогодиректора,
фінансовийконтролер,аудитор.Особуобранонатерміндоприйняттяза-
гальнимизборамирішенняпроприпиненняповноважень.Рішеннянабирає
чинності1травня2016року,аленеранішеднянабраннячинностіЗакону
України«ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїнищодоза-
хиступравінвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.

6. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Березинський КХП»
(протоколвід19квітня2016року)обраночленомнаглядовоїрадиМоскаль-
чука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття
паспортнихданих).Особаневолодієчасткоюустатутномукапіталі.Особа
немаєнепогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочини.Іншіпоса-
ди,якіобіймалацяособазаостанніп’ятьроків:директор,заступникдирек-
тора зфінансової та інформаційної безпеки.Особу обрано на термін до
прийняттязагальнимизборамирішенняпроприпиненняповноважень.Рі-
шеннянабираєчинності1травня2016року,аленеранішеднянабрання
чинностіЗаконуУкраїни«Провнесеннязміндодеякихзаконодавчихактів
Українищодозахиступравінвесторів»№289-VIIIвід07.04.2015р.

III. Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно із
законодавством.

Директор  Редя Юрій Антонович

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Українськийавiацiйно-технiчнийцентр».2.КодзаЄДРПОУ:31350722.3.
Місцезнаходження:03036,м.Київ,Повiтрофлотськийпроспект,93.4.Між-
міський код, телефон та факс: (044) 249-01-13. 5. Електронна поштова
адреса:prat-uatc@bigmir.net.6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадо-
даткововикористовуєтьсяемітентомдлярозкриттяінформації:31350722.
smida.gov.ua.7.Видособливої інформації:відомостіпрозмінускладупо-
садовихосібемітента.

ІІ. Текст повідомлення
1.РішеннямчерговихЗагальнихзборівакцiонерiвтовариства(Протокол

№1вiд22.04.2016р.)припиненоповноваженняпосадовоїособиКальченко
НаталiїIванiвни—Ревiзора.Пiдстава—рiшенняЗагальнихзборiвпродо-
строковеприпиненняповноваженьревiзораПрАТ«УАТЦ».Посадоваособа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному
капiталiемiтентаневолодiє.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовi
злочининемає.Перебуваланапосадiз25.04.2013рокупо22.04.2016рiк.

2.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства(протокол
№1вiд22.04.2016р.)обранопосадовуособуЖукевичОксануВолодимирiвну—
Ревiзора.Пiдстава—рiшенняЗагальних зборiв акцiонерiв Товариства про
обранняревiзораПрАТ«УАТЦ».Часткоюустатутномукапiталiемiтентане
володiє. Посадова особа призначена на термiн дiї вiдповiдного органу
управлiння товариства. Iншi посади, якi обiймала особа: директор 
ТОВ«Еiрфрiдом».Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочини
немає.Згодифiзичноїособинарозкриттяпаспортнихданихненадано.

3.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвтовариства(Протокол
№1вiд22.04.2016р.)припиненоповноваженняпосадовоїособи,Чуприної
ГалиниПетрiвни—головиНаглядовоїради.Пiдстава—рiшенняЗагальних
зборiвпродостроковеприпиненняповноваженьголовитачленiвНаглядо-
воїрадиПрАТ«УАТЦ».Посадоваособаненадалазгодинарозкриттяпас-
портнихданих.Часткоюустатутномукапiталiемiтентаневолодiє.Непога-
шеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Перебувалана
посадiз25.04.2013рокупо22.04.2016рiк.

4.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвтовариства(Протокол
№1вiд22.04.2016р.)припиненоповноваженняпосадовоїособи,Iващенко
ЛюдмилиПетрiвни—членаНаглядовоїради.Пiдстава—рiшенняЗагаль-
нихзборiвпродостроковеприпиненняповноваженьголовитачленiвНа-
глядовоїрадиПрАТ«УАТЦ».Посадоваособаненадалазгодинарозкриття
паспортнихданих.Часткоюустатутномукапiталiемiтентаневолодiє.Не-
погашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Перебувала
напосадiз25.04.2013рокупо22.04.2016рiк.

5.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвтовариства(Протокол
№1вiд22.04.2016р.)припиненоповноваженняпосадовоїособи,Дуденко

ЮлiїЄвгенiвни—членаНаглядовоїради.Пiдстава—рiшенняЗагальних
зборiвпродостроковеприпиненняповноваженьголовитачленiвНаглядо-
воїрадиПрАТ«УАТЦ».Посадоваособаненадалазгодинарозкриттяпас-
портнихданих.Часткоюустатутномукапiталiемiтентаневолодiє.Непога-
шеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Перебувалана
посадiз25.04.2013рокупо22.04.2016рiк.

6.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвтовариства(Протокол
№1вiд22.04.2016р.)припиненоповноваженняпосадовоїособи,Райтбур-
гаЮрiя Григоровича—членаНаглядової ради.Пiдстава—рiшенняЗа-
гальнихзборiвпродостроковеприпиненняповноваженьголовитачленiв
НаглядовоїрадиПрАТ«УАТЦ».Посадоваособаненадалазгодинароз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.
Перебуваланапосадiз25.04.2013рокупо22.04.2016рiк.

7.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвтовариства(Протокол
№1вiд22.04.2016р.)припиненоповноваженняпосадовоїособи,Попова
ДмитраАнатольовича—членаНаглядовоїради.Пiдстава—рiшенняЗа-
гальнихзборiвпродостроковеприпиненняповноваженьголовитачленiв
НаглядовоїрадиПрАТ«УАТЦ».Посадоваособаненадалазгодинароз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.
Перебуваланапосадiз25.04.2013рокупо22.04.2016рiк.

8.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства(протокол
№ 1 вiд 22.04.2016 р.) обрано посадову особу, Савченко Олену
Володимирiвну—членаНаглядовоїради.Пiдстава—рiшенняЗагальних
зборiв акцiонерiв Товариства про обрання членiв Наглядової ради
ПрАТ«УАТЦ».Часткоюустатутномукапiталiемiтентаневолодiє.Посадо-
ваособапризначенанатермiндiївiдповiдногоорганууправлiннятовари-
ства.Iншiпосади,якiобiймалаособа:директорТОВ«ФК«Вiдродження».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди
фiзичноїособинарозкриттяпаспортнихданихненадано.

9.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства(протокол
№1вiд22.04.2016р.)обранопосадовуособу,ЮречкоНадiюФелiксiвну—
членаНаглядовоїради.Пiдстава—рiшенняЗагальних зборiвакцiонерiв
ТовариствапрообраннячленiвНаглядовоїрадиПрАТ«УАТЦ».Часткоюу
статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа призначена на
термiн дiї вiдповiдного органу управлiння товариства. Iншi посади, якi
обiймалаособа:радникГоловиправлiнняАТКБ«ТККРЕДИТ».Непогаше-
ноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Згодифiзичноїособи
нарозкриттяпаспортнихданихненадано.

10.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства(прото-
кол№1вiд22.04.2016р.)обранопосадовуособу,ШульгуГаннуОлегiвну—
членаНаглядовоїради.Пiдстава—рiшенняЗагальних зборiвакцiонерiв
ТовариствапрообраннячленiвНаглядовоїрадиПрАТ«УАТЦ».Часткоюу
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статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа призначена на
термiн дiї вiдповiдного органу управлiння товариства. Iншi посади, якi
обiймалаособа:заступникГоловиправлiнняАТКБ«ТККРЕДИТ».Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочининемає.Згодифiзичної
особинарозкриттяпаспортнихданихненадано.

11.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства(прото-
кол№1вiд22.04.2016р.)обранопосадовуособу,РайтбургаЮрiяГригоро-
вича — члена Наглядової ради. Пiдстава — рiшення Загальних зборiв
акцiонерiвТовариствапрообраннячленiвНаглядовоїрадиПрАТ«УАТЦ».
Часткоюустатутномукапiталiемiтентаневолодiє.Посадоваособапризна-
ченанатермiндiївiдповiдногоорганууправлiннятовариства.Iншiпосади,
якi обiймала особа: член Наглядової ради товариства. Непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Згодифiзичноїособина
розкриттяпаспортнихданихненадано.

12.РiшеннямчерговихЗагальнихзборiвакцiонерiвТовариства(прото-
кол№1вiд22.04.2016р.)обранопосадовуособу,ШерстюкаДмитраВа-
лентиновича — члена Наглядової ради. Пiдстава — рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ
«УАТЦ».Часткоюустатутномукапiталiемiтентаневолодiє.Посадоваосо-
бапризначенанатермiндiївiдповiдногоорганууправлiннятовариства.Iншi
посади,якiобiймалаособа:директорТОВ«ТОП».Непогашеноїсудимостi
закорисливiтапосадовiзлочининемає.Згодифiзичноїособинарозкриття
паспортнихданихненадано.

ІІІ. Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно із
законодавством.

Генеральний директор ПрАТ «УАТЦ» В.Ю. Поліщук,22.04.2016рік.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРIСТАЛIСТ»

2.КодзаЄДРПОУ:00222373
3.Місцезнаходження:36023,містоПолтава,Красiна,71-А
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:(0532)51-68-11,(0532)51-68-95
5.Електроннапоштоваадреса:lyudmila_cherkasova@diamond.poltava.ua
6.АдресасторінкивмережіІнтернет,якадодаткововикористовується

емітентомдлярозкриттяінформації:http://diamond.poltava.uaкорпоратив-
наінформація

7.Видособливоїінформації:Змінаскладупосадовихосібемітента
II. Текст повідомлення

НазагальнихзборахакцiонерiвПАТ«КРIСТАЛIСТ»,яківідбулися21квітня
2016року(протокол№23),прийняторішенняпроприпиненняповноважень
членаНаглядовоїрадиЛученкаДмитраВалентиновича(посадоваособазгоди
нарозголошенняпаспортнихданихненадала)узв'язкуiззакiнченнямстроку
повноваженьвiдповiднодоп.9.2СтатутуТовариства.Володiєакцiямиемiтента
урозмiрi49%статутногокапiталу.Перебувавнацiйпосадiпротягомчотирьох
рокiв.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися
21квiтня2016року(протокол№23),прийняторiшенняпроприпиненняпо-
вноваженьчленаНаглядовоїрадиСидєльнiковаОлександраДмитровича
(посадова особа згоди на розголошення паспортних даних не надала) у
зв'язкуiззакiнченнямстрокуповноваженьвiдповiднодоп.9.2СтатутуТова-
риства.Акцiямиемiтентаневолодiє.Перебувавнацiйпосадiпротягомтрьох
рокiв.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися
21 квiтня2016року (протокол№23),прийняторiшенняпроприпинення
повноваженьчленаНаглядовоїрадиЧеркасовоїЛюдмилиГригорiвни(по-
садоваособазгодинарозголошенняпаспортнихданихненадала)узв'язку
iззакiнченнямстрокуповноваженьвiдповiднодоп.9.2СтатутуТовариства.
Володiєакцiямиемiтентаврозмiрi0,00002%статутногокапiталу.Перебу-
валанацiйпосадiпротягомдвохрокiв.Непогашеноїсудимостiзакорисливi
тапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися 
21квiтня2016року(протокол№23),прийняторiшенняпрообраннячле-
номНаглядовоїрадиЛученкаДмитраВалентиновичавiдповiднодоп.9.2
Статуту Товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «КРIСТАЛIСТ» вiд
21.04.2016року (протокол№23)вiдповiднодоп.9.6СтатутуТовариства
ЛученкаДмитраВалентиновичаобраноголовоюНаглядовоїради.Володiє
49%акцiйемiтента.Обранотермiномнаодинрiк,допроведеннячергових
загальнихзборiвакцiонерiв.Iншiпосади,якiобiймалапосадоваособапро-
тягом останнiх п'яти рокiв: доцент кафедри адмiнiстративного права
Нацiональногоунiверситету«ЮридичнаакадемiяУкраїниiменiЯрослава
Мудрого»;директорТОВ«Архiвно-юридичнебюро»засумiсництвом.Не-
погашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися 
21квiтня2016року(протокол№23),прийняторiшенняпрообраннячле-
номНаглядовоїрадиСидєльнiковаОлександраДмитровичавiдповiднодо
п.9.2СтатутуТовариства.Акцiямиемiтентаневолодiє.Обранотермiном
наодинрiк,допроведеннячерговихзагальнихзборiвакцiонерiв.Iншiпо-
сади,якiобiймалапосадоваособапротягомостаннiхп'ятирокiв:директор
ТОВ«ХОВОТМ«Харкiвтеплоенерго».Непогашеноїсудимостiзакорисливi
тапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися 
21квiтня2016року(протокол№23),прийняторiшенняпрообраннячленом
НаглядовоїрадиЧеркасовоїЛюдмилиГригорiвнивiдповiднодоп.9.2Статуту
Товариства.Володiєакцiямиемiтентаврозмiрi0,00002%статутногокапiталу.

Обрано термiном на один рiк, до проведення чергових загальних зборiв
акцiонерiв.Iншiпосади,якiобiймалапосадоваособапротягомостанніхп'яти
рокiв:начальникбюрокорпоративногоуправлiнняПАТ«КРIСТАЛIСТ».Непо-
гашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися 
21квiтня2016року (протокол№23),прийняторiшенняпроприпинення
повноваженьчленаРевiзiйноїкомiсiїЛученкоМариниМихайлiвни(посадо-
ваособазгодинарозголошенняпаспортнихданихненадала)узв'язкуiз
закiнченнямстрокуповноваженьвiдповiднодоп.11.2СтатутуТовариства.
Акцiямиемiтентаневолодiє.Перебуваланацiйпосадiпротягомчотирьох
рокiв.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися 
21квiтня2016року (протокол№23),прийняторiшенняпроприпинення
повноваженьчленаРевiзiйноїкомiсiїЖалiнськоїЛiдiїВалерiївнi(посадова
особа згоди на розголошення паспортних даних не надала) у зв'язку iз
закiнченнямстрокуповноваженьвiдповiднодоп.11.2СтатутуТовариства.
Перебуваланацiйпосадiпротягомтрьохрокiв.Володiєакцiямиемiтентау
розмiрi 0,0000006% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за
корисливiтапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися 21
квiтня2016року(протокол№23),прийняторiшенняпроприпиненняпо-
вноваженьчленаРевiзiйноїкомiсiїМельникIриниОлександрiвни(посадо-
ваособазгодинарозголошенняпаспортнихданихненадала)узв'язкуiз
закiнченнямстрокуповноваженьвiдповiднодоп.11.2СтатутуТовариства.
Перебуваланацiйпосадiпротягомдвохрокiв.Акцiямиемiтентаневолодiє.
Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися 
21квiтня2016року(протокол№23),прийняторiшенняпрообраннячле-
ном Ревiзiйної комiсiї Лученко Марини Михайлiвни вiдповiдно до п.11.2
Статуту Товариства. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КРIСТАЛIСТ» вiд
21.04.2016року (протокол№6)вiдповiднодоп.11.2СтатутуТовариства
Лученко Марину Михайлiвну обрано головою Ревiзiйної комiсiї. Акцiями
емiтентаневолодiє.Обранотермiномнаодинрiк,допроведеннячергових
загальнихзборiвакцiонерiв.Iншiпосади,якiобiймалапосадоваособапро-
тягомостаннiхп'ятирокiв:юрисконсультТОВ«Архiвно-юридичнебюро»,
начальникюридичноговiддiлуТОВ«ХОВОТМ«Харкiвтеплоенерго».Непо-
гашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися 
21квiтня2016року(протокол№23),прийняторiшенняпрообраннячленом
РевiзiйноїкомiсiїЖалiнськоїЛiдiiїВалерiївнивiдповiднодоп.11.2СтатутуТо-
вариства. Володiє акцiями емiтента,що становить 0,0000006% статутного
капiталу.Обранотермiномнаодинрiк,допроведеннячерговихзагальних
зборiвакцiонерiв.Iншiпосади,якiобiймалапосадоваособапротягомостаннiх
п'ятирокiв:економiствiддiлууправлiнськогооблiкуПАТ«КРIСТАЛIСТ».Непо-
гашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КРIСТАЛIСТ», якi вiдбулися 
21квiтня2016року(протокол№23),прийняторiшенняпрообраннячле-
номРевiзiйної комiсiїМельник IриниОлександрiвнивiдповiднодоп.11.2
Статуту Товариства. Акцiями емiтента не володiє. Обрано термiном на
одинрiк,допроведеннячерговихзагальнихзборiвакцiонерiв.Iншiпосади,
якiобiймалапосадоваособапротягомостаннiхп'ятирокiв:головнийбух-
галтерТОВ«Надратранс», головний бухгалтерТОВ«Архiвно-Юридичне
Бюро».Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.

III. Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноіз
законодавством.

Директор ПАТ «КРIСТАЛIСТ»          Примак Олександр Васильович, 
22.04.2016р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1.Повненайменуванняемітента,кодзаЄДРПОУ,місцезнаходжен-
ня,міжміськийкодтателефонемітента:ПУБЛІЧНЕАКЦIОНЕРНЕТО-
ВАРИСТВО «КРИВОРIЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД»;00190940;Заводська,1,м.КривийРіг,Криворізький,Дніпро-
петровськаобласть,50057;(056)404-94-29.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодос-
тупнійінформаційнійбазіданихКомісії:22.04.2016р.

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярну
річнуінформацію:www.kcrz.dp.ua

4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми,якоюпро-
веденийаудитфінансовоїзвітності:АУДИТОРСЬКАФІРМАУФОРМІ
ТОВАРИСТВАЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«КРАТ-АУДИТ»,
23413650.

5.Інформаціяпрозагальнізбори
Видзагальнихзборів—чергові.Датапроведення:22.04.2015року.

Кворумзборів:97,99222%дозагальноїкількостіголосів.Перелікпи-
тань,щорозглядалисяназагальнихзборах:

1.Прообранняробочихорганівтазатвердженнярегламентуробо-
тиЗагальнихзборівакціонерівТовариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
радиТоваристваза2014рік.

3.ПрийняттярішеннязанаслідкамирозглядузвітуДиректораТо-
варистваза2014рік.

4.ПрийняттярішеннязанаслідкамирозглядузвітуРевізійноїкомі-
сіїТоваристваза2014рік.

5.ПрозатвердженнярічногозвітуТоваристваза2014рік.
6.ПропорядокпокриттязбитківТовариствазарезультатамидіяль-

ностіТовариствау2014році.
7.Прийняттярішенняпровчиненняправочинів,щодоякихєзаін-

тересованість.
Особи,щоподавалипропозиціїдоперелікупитаньпорядкуденного:
НаглядоварадиТовариства
Особа,щоініціювалапроведенняПОЗАЧЕРГОВИХзагальнихзбо-

рів:-
Результатирозглядупитаньпорядкуденного:
1.
1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства—

КравчукаВіктораФедоровича;
1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товари-

ства–ШевченкоТетянуОлександрівну;
1.3.ОбратиЛічильнукомісіюЗагальнихзборівакціонерівТовари-

стваускладі3(трьох)осіб:
Головалічильноїкомісії—СлєпухінаАнастасіяОлександрівна
Членилічильноїкомісії:
–ПодопригораДар’яЮріївна;
–ФурманюкТетянаВолодимирівна.
ЗатвердитинаступнийрегламентроботиЗагальнихзборівакціоне-

рівТовариства:
Подругому—сьомомупитанню—слухатидоповідачадо10хви-

лин.
Питання доповідачу подавати через секретаря Загальних зборів

акціонерів Товариства. Обговорення питань порядку денного після
підбиттяпідсумківголосування.

1.4.Питанняпорядкуденногорозглянутивнаступномупорядку:
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової

радиТоваристваза2014рік.
3.ПрийняттярішеннязанаслідкамирозглядузвітуДиректораТо-

варистваза2014рік.
4.ПрийняттярішеннязанаслідкамирозглядузвітуРевізійноїкомі-

сіїТоваристваза2014рік.
5.ПрозатвердженнярічногозвітуТоваристваза2014рік.
6.ПропорядокпокриттязбитківТовариствазарезультатамидіяль-

ностіТовариствау2014році.
7.Прийняттярішенняпровчиненняправочинів,щодоякихєзаін-

тересованість.
Зборизакінчитидо14години.
Наобговоренняпитаньпорядкуденногодо5хвилин.
ПорядокголосуваннянаЗагальнихзборах—бюлетенями.
Підбиттяпідсумків голосуваннязаслухатипісляпершого,п’ятого,

шостоготасьомогопитанняпорядкуденного.
2.ЗатвердитизвітНаглядовоїрадиТоваристваза2014рік.

3.ЗатвердитизвітДиректораТоваристваза2014рік
4.ЗатвердитизвітРевізійноїкомісіїТоваристваза2014рік
5.ЗатвердитиБалансТовариствана31.12.2014рік іЗвітпрофі-

нансовірезультатиза2014рік
6.Дивідендиненараховуватитанесплачувати,азбиткиТовари-

стваотриманізарезультатамидіяльностіу2014роціпокритизараху-
нокприбуткунаступнихроків.

7.Напідставіст.71ЗаконуУкраїни«Проакціонернітовариства»
погодитивчиненняправочинів,яківчинятимутьсяТовариствомуході
його поточної господарської діяльності, щодо яких є заінтересова-
ність:

7.1.укладенняТовариствомдоговорівфінансовоїдопомоги,вяких
Товариствобудепозикодавцемабопозичальником,якщотакідогово-
рипронаданняфінансовоїдопомогибудутьукладені зПАТ«ГМЗ»,
ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ»,
АТ«ГМБ»,АТ«КОРУМКРИВОРІЗЬКИЙЗАВОДГІРНИЧОГООБЛАД-
НАННЯ»,«ІТЦ«ГІРНИЧІМАШИНИ»,ТОВ«КОРУМДРУЖКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙЗАВОД»,АТ «КОРУМУКРАЇНА», ТОВ«КОРУМ
ГРУП»,ТОВ«КОРУМУКРАЇНА»,ТОВ«КОРУМСОРС»,ТОВ«КОРУМ
ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВ-
НИЙЗАВОД»,ТОВ«КОРУМДОНЕЦЬКИЙЕНЕРГОЗАВОД»,ТОВ«ГІР-
НИЧІМАШИНИ—ДРМЗ»,ООО«КОРУМРУС»(Росія),ТОВ«КОМПА-
НІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», АТ «НВК
«ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ»,
ОАО«КАМЕНСКИЙМАШЗАВОД»(Росія).

7.2.ПогодитиукладанняДоговорівТовариствазАТ«КОРУМУКРА-
ЇНА»таТОВ«КОРУМУКРАЇНА»вякихТовариствоєпостачальником
абопокупцемвиготовленоїпродукції.

7.3. Погодити укладання Товариством договорів постачання, під-
ряду, надання послуг, купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна,
орендибезобмеженнясумитакихдоговорівзПАТ«ГМЗ»,ПАТ«ДГМ»,
ПАТ«ДРУЖКІВСЬКИЙМАШЗАВОД»,ПАТ«ДЕЗ»,АТ«ГМБ»,АТ«КО-
РУМКРИВОРІЗЬКИЙЗАВОДГІРНИЧОГООБЛАДНАННЯ»,ТОВ«ІТЦ
«ГІРНИЧІМАШИНИ»,ТОВ«КОРУМДРУЖКІВСЬКИЙМАШИНОБУДІВ-
НИЙЗАВОД»,АТ«КОРУМУКРАЇНА»,ТОВ«КОРУМГРУП»,ТОВ«КО-
РУМУКРАЇНА», ТОВ «КОРУМСОРС», ТОВ «КОРУМДОНЕЦЬКГІР-
МАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»,
ТОВ«КОРУМДОНЕЦЬКИЙЕНЕРГОЗАВОД»,ТОВ«ГІРНИЧІМАШИ-
НИ—ДРМЗ»,ООО«КОРУМРУС»(Росія),ТОВ«КОМПАНІЯ«ГІРНИ-
ЧІМАШИНИ»,ПАТ«СВІТЛОШАХТАРЯ»,АТ«НВК«ГІРНИЧІМАШИ-
НИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ
МАШЗАВОД»(Росія).

Причини,чомузагальнізбориневідбулися:-

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усьогоактивів 733257 418564
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 672879 371402
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 279 71
Сумарнадебіторськазаборгованість 60096 47066
Грошовікоштитаїхеквіваленти 3 25
Власнийкапітал 581687 327386
Статутнийкапітал 89924 89924
Нерозподіленийприбуток(непокритий
збиток)

-34233 -25047

Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 117501 64002
Поточнізобов’язанняізабезпечення 34069 27176
Чистийприбуток(збиток)наоднупросту
акцію(грн.)

-0,45 -2,76

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн.)

-0,45 -2,76

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 16349886 16349886
Цінніпапери
власнихвипусків,
викупленіпротягом
звітногоперіоду

загальнаномінальна
вартість

0 0

увідсоткахвід
статутногокапіталу

0 0

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРИВОРIЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю) емітента 

I. Загальні відомості
Повненайменуванняемітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «УНАВСЬКЕ»
КодзаЄДРПОУ:00448746
Місцезнаходження:08500,Київськаобл.,м.Фастів,вул.Фомічова,1-А
Міжміськийкод,телефонтафакс:(04565)5-43-64
Електроннапоштоваадреса:at101@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентомдлярозкриттяінформації:http://00448746.infosite.com.ua
Видособливої інформації:Відомостіпрозмінускладупосадовихосіб

емітента
II. Текст повідомлення

ЗгіднозрішеннямЗагальнихзборівакціонерівПАТ«Унавське»(Прото-
кол№16від22.04.2016р.)відбулисянаступнізмінискладупосадовихосіб
емітента:

Припинено повноваження.Членправління—БережнийВолодимир
Павлович(згодунарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюненада-
но)з22.04.2016р.відповіднодоЗУ«Провнесеннязміндодеякихзаконо-
давчихактівУкраїнищодозахиступравінвесторів№289—VІІІвід07квіт-
ня2015року»танапідставірішеннязагальнихзборівакціонерів(Протокол
№16від22.04.2016р.).Часткоювстатутномукапіталіемітентаневолодіє.
Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.Перебу-
вавнапосадіз17.07.2012р.по22.04.2016р.

Припинено повноваження.Членправління—СеменецьВасильПе-
трович(згодунарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюненадано)
з22.04.2016р.відповіднодоЗУ«Провнесеннязміндодеякихзаконодав-
чихактівУкраїнищодозахиступравінвесторів№289—VІІІвід07квітня
2015року»танапідставірішеннязагальнихзборівакціонерів(Протокол
№16від22.04.2016р.).Часткоювстатутномукапіталіемітентаневолодіє.
Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.Перебу-
вавнапосадіз03.12.2007р.по22.04.2016р.

На дані посади нікого не призначено, у зв’язку із приведенням ді-
яльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та зміною 
типа Товариства з ПАТ на ПрАТ, згідно з яким замість Правління оби-
рається Генеральний директор.

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради—Миримський
ДмитроЮлійович(згодунарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособою
ненадано)з22.04.2016р.відповіднодоЗУ«Провнесеннязміндодеяких
законодавчихактівУкраїнищодозахиступравінвесторів№289—VІІІвід
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів
(Протокол№16від22.04.2016р.).Володіє часткоюв статутному капіталі
емітента—0,0000047%.Пакетакційемітента,якийналежитьційособі:3
шт.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.Пере-
бувавнапосадіз25.04.2014р.по22.04.2016р.

Припинено повноваження.ЧленНаглядовоїради—МукеріяМихай-
лоСамсонович(згодунарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюне
надано)з22.04.2016р.відповіднодоЗУ«Провнесеннязміндодеякихза-
конодавчих актів Українищодо захисту прав інвесторів№289—VІІІ від 
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів
(Протокол№16від22.04.2016р.).Володіє часткоюв статутному капіталі
емітента— 0,0000047%.Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 
3шт.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.Пе-
ребувавнапосадіз25.04.2014р.по22.04.2016р.

Припинено повноваження.ЧленНаглядовоїради—ЮшинДенисВо-
лодимирович(згодунарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюне
надано)з22.04.2016р.відповіднодоЗУ«Провнесеннязміндодеякихза-
конодавчих актів Українищодо захисту прав інвесторів№289—VІІІ від 
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів
(Протокол№16від22.04.2016р.).Володіє часткоюв статутному капіталі
емітента— 0,0000047%.Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 
3шт.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.Пе-
ребувавнапосадіз25.04.2014р.по22.04.2016р.

Обрано. Голова Наглядової ради — Миримський Дмитро Юлійович
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
22.04.2016р.відповіднодоЗУ«Провнесеннязміндодеякихзаконодавчих
актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня
2015року»танапідставірішеннязагальнихзборівакціонерів(Протокол
№16від22.04.2016р.), тарішення засіданняНаглядовоїради (Протокол
№4від22.04.2016р.).Строк,наякийпризначеноособу—3роки.Володіє
часткоювстатутномукапіталіемітента—0,0000047%.Пакетакційемітен-
та,якийналежитьційособі:3шт.Непогашеноїсудимостізакорисливіта
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом
останніхп'ятироків:ГоловаНаглядовоїради—ПАТ«Унавське».

Обрано.ЧленНаглядовоїради—МукеріяМихайлоСамсонович(згоду
нарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюненадано)з22.04.2016р.
відповіднодоЗУ«ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїни
щодозахиступравінвесторів№289—VІІІвід07квітня2015року»тана

підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №16 від
22.04.2016р.).Строк,наякийпризначеноособу—3роки.Володієчасткою
встатутномукапіталіемітента—0,0000047%.Пакетакційемітента,який
належитьційособі:3шт.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадові
злочининемає.Іншіпосади,якіобіймалацяособапротягомостанніхп'яти
років: Член Наглядової ради — ПАТ «Унавське», Голова правління
ЗАТ«НВФУкрспецмонтажпроект».

Обрано.ЧленНаглядовоїради—ЮшинДенисВолодимирович(згоду
нарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюненадано)з22.04.2016р.
відповіднодоЗУ«ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїни
щодозахиступравінвесторів№289—VІІІвід07квітня2015року»тана
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №16 від
22.04.2016р.).Строк,наякийпризначеноособу—3роки.Володієчасткою
встатутномукапіталіемітента—0,0000047%.Пакетакційемітента,який
належитьційособі:3шт.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадові
злочининемає.Іншіпосади,якіобіймалацяособапротягомостанніхп'яти
років:ЧленНаглядовоїради—ПАТ«Унавське»,Фізичнаособапідприє-
мець.

Припинено повноваження.ГоловаРевізійноїкомісії—БойкоДмитро
Анатолійович(згодунарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюне
надано)з22.04.2016р.відповіднодоЗУ«Провнесеннязміндодеякихза-
конодавчихактівУкраїнищодозахиступравінвесторів№289—VІІІвід07
квітня2015року»танапідставірішеннязагальнихзборівакціонерів(Про-
токол№16від22.04.2016р.).Володієчасткоювстатутномукапіталіемітен-
та—0,0000047%.Пакетакційемітента,якийналежитьційособі:3шт.Не-
погашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.Перебував
напосадіз25.04.2014р.по22.04.2016р.

Припинено повноваження.ЧленРевізійноїкомісії—ОверчукНаталія
Олександрівна(згодунарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюне
надано)з22.04.2016р.відповіднодоЗУ«Провнесеннязміндодеякихза-
конодавчих актів Українищодо захисту прав інвесторів№289—VІІІ від 
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів
(Протокол№16від22.04.2016р.).Володіє часткоюв статутному капіталі
емітента— 0,0000047%.Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 
3шт.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.Пе-
ребуваланапосадіз25.04.2014р.по22.04.2016р.

Припинено повноваження. ЧленРевізійноїкомісії—БородайМикола
Сергійович(згодунарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюнена-
дано)з22.04.2016р.відповіднодоЗУ«Провнесеннязміндодеякихзако-
нодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів
(Протокол№16від22.04.2016р.).Володіє часткоюв статутному капіталі
емітента— 0,0000047%.Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 
3шт.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадовізлочининемає.Пе-
ребувавнапосадіз25.04.2014р.по22.04.2016р.

Обрано. ГоловаРевізійноїкомісії—БойкоДмитроАнатолійович(згоду
нарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюненадано)з22.04.2016р.
відповіднодоЗУ«ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїни
щодозахиступравінвесторів№289—VІІІвід07квітня2015року»тана
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №16 від
22.04.2016р.), та рішення засідання Ревізійної комісії (Протокол№1 від
22.04.2016р.).Строк,наякийпризначеноособу—5років.Володієчасткою
встатутномукапіталіемітента—0,0000047%.Пакетакційемітента,який
належитьційособі:3шт.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадові
злочининемає.Іншіпосади,якіобіймалацяособапротягомостанніхп'яти
років:Ревізор—ПАТ«Унавське»,Директор—ТОВ«Укрбудинвест».

Обрано.ЧленРевізійноїкомісії—ОверчукНаталіяОлександрівна(зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з
22.04.2016р.відповіднодоЗУ«Провнесеннязміндодеякихзаконодавчих
актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня 
2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол
№16від22.04.2016р.).Строк,наякийпризначеноособу—5років.Володіє
часткоювстатутномукапіталіемітента—0,0000047%.Пакетакційемітента,
якийналежитьційособі:3шт.Непогашеноїсудимостізакорисливітапоса-
довізлочининемає.Іншіпосади,якіобіймалацяособапротягомостанніх
п'ятироків:Директор—ТОВ«НезалежнаКонсалтинговаСлужба».

Обрано. ЧленРевізійноїкомісії—БородайМиколаСергійович(згоду
нарозкриттяпаспортнихданихфізичноюособоюненадано)з22.04.2016р.
відповіднодоЗУ«ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїни
щодозахиступравінвесторів№289—VІІІвід07квітня2015року»тана
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №16 від
22.04.2016р.).Строк,наякийпризначеноособу—5років.Володієчасткою
встатутномукапіталіемітента—0,0000047%.Пакетакційемітента,який
належитьційособі:3шт.Непогашеноїсудимостізакорисливітапосадові
злочининемає.Іншіпосади,якіобіймалацяособапротягомостанніхп'яти
років:Адвокатськапрактика.

III. Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-

титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноіз
законодавством.

Голова правління Дорощук Артем Сергiйович, 25.04.2016р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

64

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
емітента цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО«БТАБАНК»;14359845;Жилянська,75,м.Київ,Голосіївський,01032,
Україна;(044)495-65-65.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії:26.04.2016р.

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформацію:http://btabank.ua/rus/osobay_informaciia.php

4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми,якоюпроведений
аудитфінансовоїзвітності:ПрАТ«ДелойтендТушЮСК»,25642478.

5.Інформаціяпрозагальнізбори
Видзагальнихзборів—чергові.Датапроведення:24.04.2015року.Кво-

румзборів: 99,99939%до загальної кількості голосів.Перелікпитань,що
розглядалисяназагальнихзборах:

1.Прообранняробочихорганівтазатвердженняпорядкуголосування
наЗагальнихзборахакціонерівПАТ«БТАБАНК».

2.Прозатвердженняпитаньпорядкуденноготарегламентуїхрозгляду
наЗагальнихзборахакціонерівПАТ«БТАБАНК».

3.РозглядзвітуПравлінняПАТ«БТАБАНК»за2014рік.Прийняттярі-
шення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за
2014рік.

4.РозглядзвітуСпостережноїрадиПАТ«БТАБАНК»за2014рік.Прий-
няттярішеннязанаслідкамирозглядузвітуСпостережноїрадиПАТ«БТА
БАНК»за2014рік.

5.РозглядзвітуРевізійної комісіїПАТ«БТАБАНК»за2014рік.Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА
БАНК»за2014рік.РозглядтазатвердженнявисновкуРевізійноїкомісіїПАТ
«БТАБАНК»зарезультатамиперевіркифінансово-господарськоїдіяльнос-
тіПАТ«БТАБАНК»за2014рік.

6.ЗатвердженнярічногозвітуПАТ«БТАБАНК»за2014рікзарезульта-
тамирозглядувисновківаудиторськоїкомпанії.

7.РозподілприбуткуПАТ«БТАБАНК»за2014рікізапопереднірокита
виплата дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за
2014рік.

8.ПровнесеннязміндоСтатутуПАТ«БТАБАНК»шляхомйоговикла-
деннятазатвердженнявновійредакції.

9.ПроскасуваннядіючихредакційПоложенняпроЗагальнізбориакціо-
нерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «БТА
БАНК»,ПоложенняпроПравлінняПАТ«БТАБАНК»,ПоложенняпроРеві-
зійнукомісіюПАТ«БТАБАНК»,Принципів(кодексу)корпоративногоуправ-
лінняПАТ«БТАБАНК».

10.ПрозатвердженняновоїредакціїПоложенняпроЗагальнізбориак-
ціонерівПАТ«БТАБАНК».

11. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду
ПАТ«БТАБАНК».

12. Про затвердження нової редакції Положення про Правління
ПАТ«БТАБАНК».

13.ПрозатвердженняновоїредакціїПринципів(кодексу)корпоративно-
гоуправлінняПАТ«БТАБАНК».

14.ПровідкликаннятадостроковеприпиненняповноваженьГоловита
членівСпостережноїрадиПАТ«БТАБАНК»вповномускладі.

15.Пророзірванняцивільно-правовихдоговорів,укладенихзГоловою
тачленамиСпостережноїрадиПАТ«БТАБАНК»,іобранняособи,уповно-
важеноїнарозірванняцивільно-правовихдоговорівзними.

16. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА
БАНК».

17.ПрообраннячленівНаглядовоїрадиПАТ«БТАБАНК».
18.ПрообранняГоловиНаглядовоїрадиПАТ«БТАБАНК».
19.Прозатвердженняумовцивільно-правовихдоговорів,трудовихдо-

говорів(контрактів),якібудутьукладатисязГоловоюічленамиНаглядової
радиПАТ«БТАБАНК»,встановленнярозміруїхвинагороди,обранняосо-
би, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА
БАНК».

20.ПровідкликаннятадостроковеприпиненняповноваженьГоловита
членівРевізійноїкомісіїПАТ«БТАБАНК»уповномускладі.

21.Пророзірванняцивільно-правовихдоговорів,укладенихзГоловою
тачленамиРевізійноїкомісіїПАТ«БТАБАНК»,іобранняособи,уповнова-
женоїнарозірванняцивільно-правовихдоговорівзними.

22.ПрозатвердженнякількісногоскладуПравлінняПАТ«БТАБАНК».
23. Про обрання (призначення) заступників Голови Правління, членів

ПравлінняПАТ«БТАБАНК».
24.Прозатвердженняумовтрудовихдоговорів(контрактів),якібудуть

укладатисязГоловоюПравліннятазаступникамиГоловиПравління,члена-
миПравлінняПАТ«БТАБАНК»,якібудутьобранінарічнихЗагальнихзбо-
рахакціонерівПАТ«БТАБАНК»,встановленнярозміруїхвинагороди,об-

ранняособи,уповноваженоїнапідписаннятрудовихдоговорів(контрактів)
зГоловоюПравліннятазаступникамиГоловиПравління,членамиПравлін-
няПАТ«БТАБАНК»,якібудутьобранінарічнихЗагальнихзборахакціоне-
рівПАТ«БТАБАНК».

25.ПропокриттязбитківПАТ«БТАБАНК»за2014рік
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

СпостережнарадаПАТ«БТАБАНК»
Результатирозглядупитаньпорядкуденного:
зпитань1-13,20,21,25порядкуденногоакціонерипроголосувалиодно-

голосно.
зпитань14-16,18,19,22,23,24—простоюбільшістюголосівзаприйняття

запропонованихрішень.
зпитання17—кумулятивнеголосування,рішенняприйнято.
Причини,чомузагальнізбориневідбулися:зборивідбулися
5.Інформаціяпрозагальнізбори
Видзагальнихзборів—позачергові.Датапроведення:17.08.2015року.

Кворумзборів:99,99939%дозагальноїкількостіголосів.Перелікпитань,що
розглядалисяназагальнихзборах:

1.Прообранняробочихорганівізатвердженняпорядкуголосуванняна
позачерговихЗагальнихзборахакціонерівПАТ«БТАБАНК».

2.Прозатвердженняпитаньпорядкуденногоірегламентуїхрозглядуна
позачерговихЗагальнихзборахакціонерівПАТ«БТАБАНК».

3.ПродостроковеприпиненняповноваженьГоловитачленівНаглядо-
воїрадиПАТ«БТАБАНК»вповномускладі.

4.Пророзірванняцивільно-правових, трудовихдоговорів (контрактів),
укладенихзГоловоютачленамиНаглядовоїрадиПАТ«БТАБАНК»,іоб-
ранняособи,уповноваженоїнарозірваннядоговорівзними.

5. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА
БАНК».

6.ПрообраннячленівНаглядовоїрадиПАТ«БТАБАНК».
7.ПрообранняГоловиНаглядовоїрадиПАТ«БТАБАНК».
8.Прозатвердженняумовцивільно-правовихдоговорів,трудовихдого-

ворів (контрактів),якібудутьукладатисязГоловою ічленамиНаглядової
радиПАТ«БТАБАНК»,встановленнярозміруїхвинагороди,обранняосо-
би,уповноваженоїпідписатидоговори(контракти)зГоловоюічленамиНа-
глядовоїрадиПАТ«БТАБАНК».

9.ПровнесеннязміндоСтатутуПАТ«БТАБАНК»шляхомйоговикла-
деннятазатвердженнявновійредакції.

10.Коригуваннянепокритогозбиткуза2014рік.
Особа,щоініціювалапроведенняпозачерговихзагальнихзборів:Нагля-

доварадаПАТ«БТАБАНК».
Результатирозглядупитаньпорядкуденного:
зпитань1-5,7-10порядкуденногоакціонерипроголосувалиодноголос-

но.
зпитання6—кумулятивнеголосування,рішенняприйнято.
Причини,чомузагальнізбориневідбулися:зборивідбулись
5.Інформаціяпрозагальнізбори
Видзагальнихзборів—позачергові.Датапроведення:16.01.2015року.

Кворумзборів:0%дозагальноїкількостіголосів.Перелікпитань,щоплану-
валисярозглядатисянапозачерговихзагальнихзборах:

1.Прообранняробочихорганівізатвердженняпорядкуголосуванняна
позачерговихЗагальнихзборахакціонерівПАТ«БТАБАНК».

2.Прозатвердженняпитаньпорядкуденногоірегламентуїхрозглядуна
позачерговихЗагальнихзборахакціонерівПАТ«БТАБАНК».

3.ПровнесеннязміндостатутуПАТ«БТАБАНК»шляхомйоговикла-
деннятазатвердженнявновійредакції.

4.ПроскасуваннядіючихредакційПоложенняпроЗагальнізбориакціо-
нерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «БТА
БАНК»,ПоложенняпроПравлінняПАТ«БТАБАНК»,ПоложенняпроРеві-
зійнукомісіюПАТ«БТАБАНК»,Принципів(кодексу)корпоративногоуправ-
лінняПАТ«БТАБАНК».

5.ПрозатвердженняновоїредакціїПоложенняпроЗагальнізбориакці-
онерівПАТ«БТАБАНК».

6.ПрозатвердженняновоїредакціїПоложенняпроНаглядовурадуПАТ
«БТАБАНК».

7.ПрозатвердженняновоїредакціїПоложенняпроПравлінняПАТ«БТА
БАНК».

8.ПрозатвердженняновоїредакціїПринципів(кодексу)корпоративного
управлінняПАТ«БТАБАНК».

9.ПровідкликаннятадостроковеприпиненняповноваженьГоловита
членівСпостережноїрадиПАТ«БТАБАНК»вповномускладі.

10.Пророзірванняцивільно-правовихдоговорів,укладенихзГоловою
тачленамиСпостережноїрадиПАТ«БТАБАНК»,іобранняособи,уповно-
важеноїнарозірванняцивільно-правовихдоговорівзними.

11. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА
БАНК».

12.ПрообраннячленівНаглядовоїрадиПАТ«БТАБАНК».
13.ПрообранняГоловиНаглядовоїрадиПАТ«БТАБАНК».
14.Прозатвердженняумовцивільно-правовихдоговорів,трудовихдо-

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»
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говорів(контрактів),якібудутьукладатисязГоловоюічленамиНаглядової
радиПАТ«БТАБАНК»,встановленнярозміруїхвинагороди,обранняосо-
би, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА
БАНК».

15.ПровідкликаннятадостроковеприпиненняповноваженьГоловита
членівРевізійноїкомісіїПАТ«БТАБАНК»уповномускладі.

16.Пророзірванняцивільно-правовихдоговорів,укладенихзГоловою
тачленамиРевізійноїкомісіїПАТ«БТАБАНК»,іобранняособи,уповнова-
женоїнарозірванняцивільно-правовихдоговорівзними.

17.ПрозатвердженнякількісногоскладуПравлінняПАТ«БТАБАНК».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Спостережнарада
Особа,щоініціювалапроведенняпозачерговихзагальнихзборів:Спо-

стережнарада
Причини,чомузагальні збориневідбулися:ненабраннякворумудля

проведеннязборів,збориневідбулися.
6.Інформаціяпродивіденди:Зарезультатамизвітноготапопереднього

роківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменуванняпоказника Період

Звітний
2015

Попередній
2014

Усьогоактивів 2440014 2746043
Грошовікоштитаїхеквіваленти 157751 239162
Коштивіншихбанках 5823 7179
Кредититазаборгованістьклієнтів 530913 728004
Усьогозобов’язань 794004 1244003
Коштибанків 97865 494846
Коштиклієнтів 632438 684033
Усьоговласногокапіталутачасткаменшості 1646010 1502040
Статутнийкапітал 1508983 1508983
Чистийприбуток/(збиток) 3567 39277
Чистийприбуток/(збиток)наоднупростуакцію(грн.) 0,18 1,96
Скоригованийчистийприбуток/(збиток)наодну
простуакцію(грн.)

0,18 1,96

ГоловаПравління К.В.Сєрьогін
Головнийбухгалтер О.В.Латун

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміськийкодтателефонемітента:Приватнеакціонернетовариство«ІЗТ-
АВТО»; 30258639; 68001,Одеська область,м. Іллічівськ,Промислова, 5;
(04868)6-45-36.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії:23.04.2016р.

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформацію:30258639.sc-ua.com

4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми,якоюпроведений
аудитфінансовоїзвітності:ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ«ПРОФАУДИТ»,36921215.

5.Інформаціяпрозагальнізбори
Чергові (річні) загальні збори акціонерів (далі Збори) відбулися

30.04.2015р.ЗборибулискликанізаініціативоюНаглядовоїрадиакціонер-
ноготовариства.ПропозиціїщодопорядкуденногонадійшливідголовиНа-
глядовоїради,представникаакціонера—юридичноїособиДербаковаД.В.
НаглядоварадарозглянулатазатвердилапорядокЗборів(Протокол№.9
від04.03.2015року).Пропозиційщодозміниабодоповненьдопорядкуден-
ногозбоку іншихосібненадходило.Перелікпитань,щорозглядалисяна
загальнихзборах:1.Прообраннячленівлічильноїкомісіїзагальнихзборів
акціонерівПрАТ«ІЗТ-АВТО»таприйняттярішенняпроприпиненняїхповно-
важень.2.ПрообранняголовиісекретарязагальнихзборівакціонерівПрАТ
«ІЗТ-АВТО».3.ПрозатвердженнярегламентуроботизагальнихзборівПрАТ
«ІЗТ-АВТО».4.ЗвітдиректораПрАТ«ІЗТ-АВТО»прорезультатифінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 5. ЗвітНаглядової радиПрАТ «ІЗТ-АВТО» про
роботуза2014ріктаприйняттярішеннязанаслідкамирозглядузвіту.6.Звіт
та висновкиРевізійної комісіїПрАТ«ІЗТ-АВТО»про перевіркуфінансово-
господарськоїдіяльностіТоваристваза2014рік,прийняттярішеннязана-
слідкамирозглядузвітутазатвердженнявисновківзапідсумкамиперевірки.
7.ЗатвердженнярічногозвітутабалансуТоваристваза2014рік.8.Розподіл
прибутку(покриттязбитків)запідсумкамироботиу2014році.Затвердження
розмірудивідендів.9.Прийняттярішенняпроприпиненняповноваженьді-
ючогоскладуНаглядовоїрадиТовариства.10.ОбраннячленівНаглядової

радиТовариства.11.Затвердженняумовцивільно-правовихдоговорівабо
трудовихдоговорів (контрактів), укладатимуться з обранимичленамиНа-
глядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи,якауповноважуєтьсянапідписаннядоговорів(контрактів)зчленами
Наглядовоїради.12.Прийняттярішенняпроприпиненняповноваженьдію-
чогоскладуРевізійноїкомісіїТовариства.13.ОбраннячленівРевізійноїкомі-
сії.Зарозглядомпитаньпорядкуденногобулиприйнятінаступнірішення: 
 1.Обратилічильну комісіювскладі3осіб, персонально:РябоконьС.М.,
КалєєваІ.В.,ПорохняВ.В.Надатиповноваженнялічильнійкомісіїнатермін
проведеннязборівакціонерів.2.ОбратиГоловоюзагальнихзборів—Тара-
ненкоО.О,секретаремзборів—БоброваВ.Л.3.Затвердитизапропонова-
ний регламент роботи Зборів Товариства. 4. Затвердити звіт Директора
ПрАТ «ІЗТ-АВТО» про результати фінансово-господарської діяльності за
2014рік.5.ЗатвердитизвітНаглядовоїрадиПрАТ«ІЗТ-АВТО»за2014рік. 
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ІЗТ-АВТО» за 2014 рік
затвердити.7.ЗатвердитирічнізвіттабалансТоваристваза2014рік.8.За-
твердитинаступнепокриттязбиткуза2014рік:збиток602тис.грн.покрити
зарахунокмайбутніхприбутківТовариства,дивідендиза2014рікненарахо-
вуватитаневиплачувати.9.ВідкликатичленівНаглядовоїради.10.Обрати
склад Наглядової ради з числа представників корпоративного акціонера
ПАТ«ІЗТ»ГлущенкоС.М.,ТараненкоО.О.,ФабрикаО.В.настроктрироки
додатипроведеннячерговихрічнихзагальнихзборів.Закожногозкандида-
тівбулонадано50707голосів.11.Затвердитиумовидоговорівзчленами
Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ-АВТО». Доручити Генеральному директору
ПАТ«ІЗТ»СкарженцюП.О.відіменіПрАТ«ІЗТ-АВТО»договоризчленами
Наглядовоїради.12.ВідкликатичленівРевізійноїкомісії.13.Обратисклад
РевізійноїкомісіїзчислапредставниківкорпоративногоакціонераПАТ«ІЗТ»
БоброваВ.Л.,ПономаренкоВ.М.,ВасильєвуА.Є.настроктрирокидодати
проведеннячерговихрічнихзагальнихзборів.Закожногозкандидатівбуло
надано50707голосів.НаЗборахбулирозглянутивсіпитанняпорядкуден-
ного.Рішенняприйнятіпоусімпитаннямпорядкуденного(окрім10та13)
50707голосами,щоскладає100%голосівакціонерів(представників),якіза-
реєструвалисядляучастіузагальнихзборахтаволодіютьголосуючимиак-
ціями.Позачерговізбориузвітномуперіодінепроводились.

6.Інформаціяпродивіденди.Зарезультатамизвітноготапопереднього
роківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХЕРСОНРИБГОСП»

Річна інформація емітента за 2015 рік
1. Основні відомості:Повненайменування:Публiчнеакцiонернето-

вариство«Херсонрибгосп»;кодЄДР00476790;місцезнаходження:73025,
м.Херсон,Кошовийузвiз,3а;тел.:055244-37-39;повнийінформаціїуБД
Комісії розкрито 13.04.2016 р.; адреса сторінки в мережі Інтернет: 
http:// khersonrubhoz.jimdo.com; аудитор ТОВ «Грантье», код ЄДР
21026423.Загальнiзбориакцiонерiвузвітномуперіодінепроводилисьу
зв’язкуізскладнимфінансовимстановищем.Рішеннящодовиплатидиві-
дендівнеприймалось. 2. Основні показники фін.-господарської діяль-
ності за 2015/2014рр. (тис. грн.).:Усьогоактивів-8752/11200;осн.засоби
зазалиш.вартістю–5692/6332;довгостр.фін.інвестиції–370/370;запа-
си – 1271/2876; сумарна деб. заборг. – 433/670; грошові кошти– 12/16;
власний капітал– (-1612)/ (-1696); непокритий збиток – 4921/4934;СК–
1509/1509;довгостр.зобов’язання–6487/10140;поточнізобов’язання–
3877/2329; чистий збиток на 1 просту акцію – 0,15/0.17; середньорічна
кількістьпростихакцій–6036400/6036400.Голова правлiння Рутта А.О.

Шановні акціонери 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» 
Повідомляємопропроведеннячерговихзагальнихзборівакціонерів,

яківідбудуться«27» травня 2016 року о 10-00 годині в приміщенні за
адресою:м. Житомир, вул. Київська, 77, конференц-зал.Початокреє-
страціїакціонеріво09-30годині,закінченняреєстраціїакціонеріво10-00
годині.Датаскладанняперелікуакціонерів,якімаютьправонаучастьу
загальнихзборах—станомна24годину«24»травня2016року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.ПрозмінумісцезнаходженняТовариства.
2.ПрозатвердженнястатутуТовариствавновійредакції.
Акціонеримаютьможливістьознайомитисяздокументами,необхідни-

мидляприйняттярішеньзпитаньпорядкуденного,заадресою:м.Жито-
мир,вул.Київська,77уробочідніз9до18годинивприймальнійГене-
ральногодиректора,авденьпроведеннязагальнихзборів—такожза
адресою:м.Житомир,вул.Київська,77, конференц-зал.Відповідальна
особа—генеральнийдиректорТоваристваБірюченкоМ.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІЗТ-АВТО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2016 р. 
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменуванняпоказника період
звітний попередній

Усьогоактивів 10799 9233
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 5028 5210
Довгостроковіфінансовіінвестиції 5 5
Запаси 522  632
Сумарнадебіторськазаборгованість 4951  3111
Грошовікоштитаїхеквіваленти 241  223
Власнийкапітал 6046 5889
Статутнийкапітал 6240 6240
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -346 -503

Довгостроковізобов’язанняізабезпечення -- --
Поточнізобов’язанняізабезпечення 4753 3344
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію 2.51602560 -9.64743590
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн.)

2.51602560 -9.64743590

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 62400 62400
Цінніпаперивласнихвипусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

-- --

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

- --

Директор  Трубін Юрій Олександрович

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.Повненайменуванняемітента, кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКЕ»; 00385905; Київська, Кагар-
лицький,09200,м.Кагарлик,вул.9Сiчня,29;(04573)3-28-35.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії:22.04.2016р.

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформацію:http://kagarlik.zvitat.com.ua

4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми,якоюпроведе-
нийаудитфінансовоїзвітності:Товариствозобмеженоювiдповiдальнiстю
«Аудиторськафiрма«Аудит-Легiст»,22636856.

5.Інформаціяпрозагальнізбори
Вид—річні,датапроведення—24.04.2015р.,кворум—72,817відза-

гальної кількості голосів.Перелiк питань,щорозглядалися на загальних
зборах: 1. Затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання
членiвлiчильноїкомiсiї.2.ОбранняГоловитасекретарязагальнихзборiв
акцiонерiв. 3. Звiт Виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у
2014роцi.4.ЗвiтНаглядовоїрадипродiяльнiстьТовариствау2014роцi.
5. Звiт та висновкиРевiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки дiяльностi
Товариствау2014роцi.6.ЗатвердженнярiчногозвiтутабалансуТовари-
ства за2014рiк. 7.Затвердженняпорядкурозподiлуприбутку (покриття
збиткiв), строкiв тапорядкувиплатидивiдендiв.8.Затвердженняранiше
вчиненихТовариствомзначнихправочинiв.9.Попереднєсхваленнязна-
чнихправочинiв,якiможутьвчинятисьТовариствомпротягомроку.10.На-
дання повноважень виконавчому органу Товаристващодо вчинення дiй,
пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинiв. 11. Про
вiдчуженнявсiхналежнихТовариствунежитловихбудiвель,включаючивсi
його(їх)приналежностiтаобладнання,якевстановленеувказанихнежит-
ловихбудiвляхта/абовикористовуєтьсязметоювикористаннятакихне-
житловихбудiвель.Особи,щоподавалипропозицiїдоперелiкупитаньпо-
рядку денного: рiшення про проведення зборiв прийняте Наглядовою
радою,порядокденнийзатвердженоНаглядовоюрадою,пропозицiїдопо-
рядкуденногоненадходили.Особа,щоiнiцiювалапроведенняПОЗАЧЕР-
ГОВИХзагальнихзборiв:зборичерговi.Результатирозглядупитаньпоряд-
куденного:1.Обранолiчильнукомiсiюускладiдвохосiб.2.ОбраноГолову
та секретаря зборiв. 3. Затверджено звiт Директора про дiяльнiсть у
2014роцi.4.ЗатвердженозвiтНаглядовоїрадипродiяльнiстьу2014роцi.
5.ЗатвердженозвiттависновкиРевiзiйноїкомiсiїзарезультатамиперевiрки
дiяльностiу2014роцi.6.Затвердженорiчнийзвiттабалансза2014рiк.
7.Прийняторiшенняневиплачуватидивiденди,весьотриманийприбуток
направити на розвиток Товариства. 8. Затверджено значнi правочини,
вчиненiТовариствомзаперiодз30.04.2014р.по23.04.2015р.9.Попере-
дньо схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством за
умовиобов’язковогопопередньогопогодженнятакихправочинiвНаглядо-
воюрадоюТовариства,сукупноювартiстюнебiльше500млн.грн.10.Упо-
вноваженоДиректора вчиняти схваленi значнi правочини, погодженiНа-
глядовою радою. 11. Прийнято рiшення надати згоду на вiдчуження
належнихТовариствунежитловихбудiвельтаобладнання.Причини,чому
загальнiзбориневiдбулися:зборивiдбулись.

Вид—позачергові,датапроведення—09.06.2015р.,кворум—72,817
відзагальноїкількостіголосів.Перелiкпитань,щорозглядалисяназагаль-
нихзборах:1.Затвердженнякiлькiсногоскладулiчильноїкомiсiїтаобран-
ня членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних
зборiвакцiонерiв.3.ПрозбiльшеннястатутногокапiталуТовариствашля-
хомприватногорозмiщеннядодатковихакцiйiснуючоїномiнальноївартостi
за рахунок додаткових внескiв. 4. Про приватне розмiщення простих
iменнихакцiйТовариства.5.Провизначенняуповноваженогооргану,яко-
мунадаютьсяповноваженнящодо:—внесеннязмiндопроспектуемiсiї;—
прийняттярiшенняпродостроковезакiнченняукладеннядоговорiвзпер-
шимивласникамиупроцесiприватногорозмiщенняакцiй;—затвердження
результатiвукладеннядоговорiвзпершимивласникамиупроцесiприват-
ногорозмiщенняакцiй;—затвердженнярезультатiвприватногорозмiщення
акцiй; — затвердження звiту про результати приватного розмiщення

акцiй;—прийняттярiшенняпровiдмовувiдрозмiщенняакцiй;—повер-
неннявнескiв,внесенихвоплатузаакцiї,уразiнезатвердженнярезультатiв
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщенняакцiйабоуразiприйняттярiшенняпровiдмовувiдрозмiщення
акцiй;— письмового повiдомлення акцiонерiв проможливiсть реалiзацiї
нимипереважногоправанапридбаннярозмiщуванихакцiйтаопублiкування
повiдомленняпроцевофiцiйномудрукованомувиданнiНКЦПФР.6.Про
визначенняуповноваженихосiбТовариства,якимнадаютьсяповноважен-
нящодопроведеннядiй,щозабезпечують:—реалiзацiюакцiонерамисво-
го переважного права на придбання простих iменних акцiй додаткової
емiсiї;—укладеннядоговорiвзпершимивласникамиупроцесiприватного
розмiщенняакцiй;—здiйсненняобов’язковоговикупуакцiйуакцiонерiв,якi
реалiзуютьправовимагатиздiйсненнявикупуналежних їмакцiй.Особи,
щоподавалипропозицiїдоперелiкупитаньпорядкуденного:рiшенняпро
проведеннязборiвприйнятеНаглядовоюрадою,порядокденнийзатвер-
дженоНаглядовоюрадою,пропозицiїдопорядкуденногоненадходили.
Особа,щоiнiцiювалапроведенняПОЗАЧЕРГОВИХзагальнихзборiв:На-
глядова рада Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано
лiчильнукомiсiюускладiтрьохосiб.2.ОбраноГоловутасекретарязборiв.
3.Прийняторiшеннязбiльшитистатутнийкапiталзарахунокприватного
розмiщення76162752акцiйномінальноювартiстю0,25грн.4.Затвердже-
норiшенняпрододатковийвипускакцiй.5.Уповноваженонаглядовураду
наздiйсненнядiй,передбаченихпитаннямпорядкуденного;уповноважено
директора на здiйснення повiдомлення про можливiсть реалiзацiї пере-
важногоправа.6.Уповноваженодиректораназдiйсненнядiй,передбаче-
нихпитаннямпорядкуденного.Причини,чомузагальнiзбориневiдбулися:
зборивiдбулись.

Вид—позачергові,датапроведення—08.12.2015р.,кворум—72,817
відзагальноїкількостіголосів.Перелiкпитань,щорозглядалисяназагаль-
нихзборах:1.Затвердженнякiлькiсногоскладулiчильноїкомiсiїтаобран-
ня членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних
зборiв акцiонерiв. 3. Внесення змiн до статуту. Особи, що подавали
пропозицiїдоперелiкупитаньпорядкуденного:рiшенняпропроведення
зборiвприйнятеНаглядовоюрадою,порядокденнийзатвердженоНагля-
довою радою, пропозицiї до порядку денного не надходили. Особа, що
iнiцiювалапроведенняПОЗАЧЕРГОВИХзагальнихзборiв:Наглядоварада.
Результатирозглядупитаньпорядкуденного:1.Обранолiчильнукомiсiюу
складiтрьохосiб.2.ОбраноГоловутасекретарязборiв.3.Внесенозмiни
до статуту, пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу. Причини, чому
загальнiзбориневiдбулися:зборивiдбулись.

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

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

Найменуванняпоказника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 147154 42047
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 1224 1498
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 6438 5056
Сумарнадебіторськазаборгованість 103661 17898
Грошовікоштитаїхеквіваленти 17 12
Власнийкапітал 81966 28561
Статутнийкапітал 28561 9520
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 48355 15356
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 0 0
Поточнізобов’язанняізабезпечення 65188 13486
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію(грн.) 0 0
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн.)

0 0

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 0 0
Цінніпаперивласнихвипусків,викупленіпротягом
звітногоперіоду
Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцінних
паперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1.Повненайменуванняемітента, кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «НАДIЯ»; кодзаЄДРПОУ04543542;
Харківська область, Харківський район, 62416, смт. Пісочин, вул. Надії,
буд.15-А;тел.0577427915.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії:27.04.2016р.

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформацію:http://bgs.kh.ua/em/100-04543542

4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми,якоюпроведе-
нийаудитфінансовоїзвітності:Аудиторськафірма«Ангор»,Товариствоз
обмеженоювідповідальністю,кодзаЄДРПОУ23762422.

5.Інформаціяпрозагальнізбори
Вид зборів — чергові; дата проведення — 29.03.2016 р.; кворум —

62,45%.Позачерговізборинескликались.
Назагальнихзборахакцiонерiврозглядалисьнаступнiпитання:1.Об-

рання голови, секретаря зборiв, лiчильної комiсiї. 2.Прийняттярiшень з
питаньпорядкупроведеннязагальнихзборiв.3.Звiтвиконавчогооргану
про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. 4. Звiт Наглядової
радиТовариства.5.ЗвiттависновкиРевiзiйноїкомiсiїТовариства.6.Прий-
няттярiшеннязанаслiдкамирозглядузвiтунаглядовоїради,звiтувиконав-
чого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 7. Затвердження рiчних
результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 8. Затвер-
дження порядку розподiлу прибутку та визначення порядку покриття
збиткiв.9.ВнесеннязміндоСтатуту.10.Прийняттярішенняпровчинення
значногоправочину.Всiпитанняпорядкуденногобулорозглянуто.Звіти
затверджено.Рiшенняприйнято.Запереченьта/абоiншихпропозицiйвід
осібдоперелiкупитаньпорядкуденногоненадходило.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів: у
зв'язкузвеликимизбитками,якiсклалисязаминулiперiодидiяльностiТо-
вариства,у2015роцiдивiдендиненараховувати.Визначитипричиноюне
нарахування та не виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за
2015рiк—збитковудiяльнiстьТовариствазаминулiроки.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усьогоактивів 14777 15829
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 4528 4829
Довгостроковіфінансовіінвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарнадебіторськазаборгованість 6 23
Грошовікоштитаїхеквіваленти 35 39
Власнийкапітал 14388 14367
Статутнийкапітал 5342 5342
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) (961) (952)
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 14 14
Поточнізобов’язанняізабезпечення 375 1448
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн)

- 0.02466

Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн.)

- 0.02466

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 21367640 21367640

Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,щоміс-
титьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідноз
законодавством.

Генеральний директор ПАТ «Завод «Надія»  О.П. Лисенков

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.Повненайменуванняемітента, кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,
міжміський код та телефонемітента:ПУБЛIЧНЕАКЦIОНЕРНЕТОВАРИ-
СТВО«ВАСИЛЬКIВХЛIБОПРОДУКТ»;00951741;Київська,Рокитнянський,
09600,смт.Рокитне,вул.Вокзальна,222;(04571)2-40-00.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії:22.04.2016р.

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформацію:http://vkhp.zvitat.com.ua

4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми,якоюпроведе-
ний аудит фінансової звітності: Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович,
2280014251.

5.Інформаціяпрозагальнізбори
Вид—річні,датапроведення—28.04.2015р.,кворум—99,965%від

загальноїкількостіголосів.Перелiкпитань,щорозглядалисяназагальних
зборах: 1. Затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання
членiвлiчильноїкомiсiї.2.ОбранняГоловитасекретарязагальнихзборiв
акцiонерiв.3.ЗвiтВиконавчогоорганупродiяльнiстьТовариствау2014роцi.
4.ЗвiтНаглядовоїрадипродiяльнiстьТовариствау2014роцi.5.Затвер-
дженнярiчногозвiтутабалансуТоваристваза2014рiк.6.Затвердження
порядкурозподiлуприбутку(покриттязбиткiв),строкiвтапорядкувиплати
дивiдендiв. 7. Затвердження ранiше вчинених Товариством значних
правочинiв.8.Попереднєсхваленнязначнихправочинiв,якiможутьвчиня-
тисьТовариствомпротягомроку.9.Наданняповноваженьвиконавчомуор-
гануТоваристващодовчиненнядiй,пов’язанихзвчиненнямТовариством
значнихправочинiв.10.ПровiдчуженнявсiхналежнихТовариствунежитло-
вих будiвель, включаючи всi його (їх) приналежностi та обладнання, яке
встановленеувказанихнежитловихбудiвляхта/абовикористовуєтьсязме-
тою використання таких нежитлових будiвель. Особи, що подавали
пропозицiїдоперелiкупитаньпорядкуденного: зборискликаноНаглядо-
вою радою, порядок денний затверджено Наглядовою радою, iнших
пропозицiйненадходило.Особа,щоiнiцiювалапроведенняПОЗАЧЕРГО-
ВИХзагальнихзборiв:зборичерговi.Результатирозглядупитаньпорядку
денного:1.Затвердженотаобранолiчильнукомiсiюускладi2(двох)осiб.
2.ОбраноГолову тасекретаря зборiв.3.ЗатвердженозвiтГенерального
директорапродiяльнiстьТовариствау2014р.4.ЗатвердженозвiтНаглядо-
воїрадипродiяльнiстьТовариствау2014р.5.Затвердженорiчнийзвiтта
баланс Товариства за 2014 рiк. 6. Прийнято рiшення не виплачувати
дивiденди, отриманi збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх
перiодiв.7.Затвердженозначнiправочини,вчиненiТовариствомзаперiодз
01.05.2014р.по27.04.2015р.8.Попередньонаданозгодунаукладання
Товариствомзначнихправочинiвсукупноювартiстюнебiльше500млн.грн.
заумовипопередньогопогодженнятакихправочинiвНаглядовоюрадою. 
9.НаданоправоукладатисхваленiзначнiправочиниГенеральномудирек-
тору. 10. Надано згоду на вiдчуження належних Товариству нежитлових
будiвель, уповноважено Наглядову раду визначати та затверджувати

перелiк майна, iстотнi умови договорiв, та осiб, уповноважених на їх
пiдписання.Причини,чомузагальнiзбориневiдбулися:зборивiдбулись.

Вид—позачергові,датапроведення—03.11.2015р.,кворум—99,965%
відзагальноїкількостіголосів.Перелiкпитань,щорозглядалисяназагаль-
нихзборах:1.Затвердженнякiлькiсногоскладулiчильноїкомiсiїтаобран-
ня членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних
зборiвакцiонерiв.3.ПрозмiнумiсцезнаходженняТовариства.4.Провне-
сеннязмiндоСтатутуТовариства.5.ВiдкликаннячленiвНаглядовоїради
Товариства.6.ОбраннячленiвНаглядовоїрадиТовариства.Особи,щопо-
давалипропозиціїдоперелiкупитаньпорядкуденного:зборискликаноНа-
глядовоюрадою,порядокденнийзатвердженоНаглядовоюрадою,iнших
пропозицiйненадходило.Особа,щоiнiцiювалапроведенняПОЗАЧЕРГО-
ВИХзагальнихзборiв:НаглядоварадаРезультатирозглядупитаньпоряд-
куденного:1.Затвердженотаобранолiчильнукомiсiюускладi3(трьох)
осiб.2.ОбрануГоловутасекретаряЗборiв.3.Прийняторiшенняпрозмiну
мiсцезнаходженняТовариства.4.Прийняторiшенняпровнесеннязмiндо
Статуту Товариства, включаючи змiну мiсцезнаходження та зменшення
кiлькiсногоскладуНаглядовоюрадидо3 (трьох)осiб.5.ВiдкликаноНа-
глядову раду у повному складi. 6. Обрано до складу Наглядової ради
БiлойванаС.А.,ЧiчварiнаА.С.таСтасюкаВ.М.Причини,чомузагальнi
збориневiдбулися:зборивiдбулись

6.Інформаціяпродивіденди.Рішеннящодовиплатидивідендівнепри-
ймалось.

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

Найменуванняпоказника Період
звітний попере-

дній
Усьогоактивів 272715 186368
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 3 17304
Довгостроковіфінансовіінвестиції 37994 0
Запаси 34256 45541
Сумарнадебіторськазаборгованість 171463 92958
Грошовікоштитаїхеквіваленти 114 372
Власнийкапітал -48702 -45754
Статутнийкапітал 3678 3678
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -73425 -70477
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 0 20000
Поточнізобов’язанняізабезпечення 321417 212122
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію(грн.) -0.22 -0.36
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн)

-0.22 -0.36

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 14712000 14712000
Цінніпаперивласнихвипусків,викупленіпротягом
звітногоперіоду
Загальнасумакоштів,витраченихнавикупцінних
паперіввласнихвипусківпротягомперіоду

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКIВХЛIБОПРОДУКТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

68

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРТЕМ-КОНТАКТ»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2015 рік

Основні відомості про емітента
Повненайменування—Публiчнеакцiонернетовариство«Артем-

Контакт»;КодзаЄДРПОУ—22860482;Місцезнаходження—04050,
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон — 
(044) 483-69-38;Дата розкриття повного тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 22.04.16р.;
АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнурічну
інформацію — http://artem-kontakt.kiev.ua; Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової
звітності—Товариствозобмеженоювідповідальністю«Аудиторсько-
консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). Річні загальні збори
проведені 17.04.15р. Перелік питань: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2.Звiтправлiння.3.Звiтнаглядовоїради.4.Звiтревiзiйної комiсiї. 
5.Затвердженнярiчногозвiту.6.Затвердженнярозподiлуприбутку. 
7.Провиплатудивiдендiв.8.Припиненняповноваженьчленiвнагля-
довоїради.9.Обраннячленiвнаглядовоїради.10.Проукладання
договорiвзчленаминаглядовоїради.Всiпитанняпорядкуденного
було розглянуто. Звiти товариства затвердженi. Прийнято рiшення
пророзподiлприбуткутавиплатудивiдендiв.Обраноновихчленiв
наглядовоїрадитазатвердженоумовидоговорiвзними,обраноосо-
бууповноваженунапiдписаннятакихдоговорiв.Осiб,щоподавали
пропозицiїдоперелiкупитаньпорядкуденногонебуло.

Інформаціяпродивіденди
Зарезультатами
звітногоперіоду

Зарезультатамиперіоду,
щопередувавзвітному

за
простими
акціями

За
привілейо-
ваними
акціями

за
простими
акціями

запривілейо-
ваними
акціями

Суманарахованих
дивідендів,грн.

0.00 0.00 1685500.00 0.00

Нарахованідивіден-
динаоднуакцію,грн.

0.00 0.00 1.35 0.00

Сумавиплачених
дивідендів,грн.

0.00 0.00 1283036.00 0.00

Датаскладенняпере-
лікуосіб,якімають
правонаотримання
дивідендів

. . . . 10.03.2015 . .

Датавиплати
дивідендів

. . . . 26.06.2015 . .

Опис Зарезультатамидiяльностiу2015р.товариством
отриманозбитки,вз»язкузцимдивiдендиневи-
плачуютьсятаненараховуються.

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

Найменуванняпоказника період
звітний попередній

Усьогоактивів 14236 25396
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 332 428
Довгостроковіфінансовіінвестиції 50 50
Запаси 5483 6336
Сумарнадебіторськазаборгованість 7421 17846
Грошовікоштитаїхеквіваленти 950 736
Власнийкапітал 11965 15265
Статутнийкапітал 313 313
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 11574 14874
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення -- --
Поточнізобов’язанняізабеспечення 2271 10131
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію -0.069 2.692
Скоригованийчистийприбуток(збиток)наодну
простуакцію(грн.)

-0.069 2.692

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 1252000 1252000
Цінніпаперивласних
випусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

загальнаномінальна
вартість

увідсоткахвід
статутногокапіталу

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

Річна інформація ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПО ВИРОБНИЦТВУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ «ЧЕРВОНА 
ЗІРКА» за 2015 рік.

1.Повненайменуванняемітента:Публічне акціонерне товариство 
«по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»;
кодзаЄДРПОУ05784437;місцезнаходження:25006,Кіровоградськаоб-
ласть,м.Кіровоград,вул.Медведєва1;тел.(0522)39-53-62.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії:26.04.2016р.

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнуріч-
нуінформацію:http://www.chervonazirka.com

4.Найменування,кодзаЄДРПОУаудиторськоїфірми,якоюпроведе-
нийаудитфінансовоїзвітності:Аудиторськафірма«ДУНКАН-АУДИТ»То-
вариствозобмеженоювідповідальністю,код23235237.

5.Інформаціяпрозагальнізбори:ЧерговізагальнізбориПАТ«Черво-
назірка»булипроведені16.04.2015р.Кворумзборів:98,90%відзагаль-
ної кількості голосуючих акцій. Перелiк питань,що розглядалися на за-
гальних зборах: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження
порядкупроведеннязагальнихзборiвакцiонерiв.2.Звiтправлiнняпроре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк та
прийняттярішеннязанаслiдкамирозглядузвiтуправлiння.3.Звiтнагля-
довоїрадипродiяльнiстьза2014рiктаприйняттярiшеннязанаслiдками
розгляду звiту наглядової ради. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї, висновок
ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностiтоваристваза2014рiк.Прийняттярiшеннязанаслiдкамироз-
глядузвiтутазатвердженнявисновкуревiзiйноїкомiсiї.5.Затвердження
рiчногозвiтуакцiонерноготоваристватапорядкурозподiлуприбутку(по-
криттязбитку) за2014рiк,визначеннятарозподiлплановихпоказникiв
прибуткуна2015рiк.6.Пропопереднєсхваленнязначнихправочинiв,якi
можутьвчинятисятовариствомпротягомодногороку здняпроведення
загальнихзборiвакцiонерiв,наданнянаглядовiйрадiтоваристваповно-
важеннящодоприйняттярiшеньпровизначеннядоцiльностiукладення
значних правочинiв,визначення (погодження) iстотних умов значних
правочинiв,визначенняпосадовоїособи,наякубудепокладенообов'язок
щодопiдписаннятаукладеннятакихправочинiв.Зарезультатамирозгля-
дупитаньпорядкуденногозагальнихзборiвакцiонерiвбулиприйнятiтакi
рiшення:попершомупитаннюобралиробочiорганизборiвтазатвердили
запропонованийпорядокпроведеннязборiв;друге,третєтачетверте—
затвердили;поп'ятомупитанню-затвердилирiчнийфiнансовийзвiттова-
риства,баланс,порядокрозподілуприбуткуза2014рiк,плановiпоказники
прибуткуна2015рік.Булоприйняторiшеннянерозподiленучастинупри-
буткунаправитинапоповненняобiговихкоштiв тапридбанняосновних
фондiв,дивiдендиненараховуватитаневиплачувати;пошостомупитан-
нюсхвалилитанадалипопереднюзгодунавчиненняТовариствомзна-
чнихправочинiв,якiможутьбутиукладенiТовариствомуходiйогозвичай-
ної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати
проведенняцихзагальнихЗборів,заумовиобов‘язковогопогодженняз
наглядовою радоюПАТ «Червона зірка».Позачергові збори не склика-
лись.

6.Інформаціяпродивіденди:зарезультатамизвітноготапопередньо-
гороківрішеннящодовиплатидивідендівнеприймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Червона зірка» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний
2015 рік

попередній
2014 рік

Усьогоактивів 657926 542903
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 362256 330224
Довгостроковіфінансовіінвестиції 3575 2930
Запаси 142819 111761
Сумарнадебіторськазаборгованість 108358 64346
Грошовікоштитаїхеквіваленти 19705 2698
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) 348387 316527
Власнийкапітал 370521 338661
Статутнийкапітал 9500 9500
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення 180507 65254
Поточнізобов’язанняізабезпечення 106898 138988
Чистийприбуток(збиток)наоднупростуакцію
(грн.)

0,16407 0,19009

Скоригованийчистийприбуток(збиток)на
однупростуакцію(грн.)

0,16407 0,19009

Середньорічнакількістьакцій(шт.) 190000000 190000000
Цінніпаперивласнихвипусків,викуплені
протягомзвітногоперіоду

- -

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
власнихакційпротягомперіоду

- -

Голова правління — генеральний директор ПАТ «Червона зірка» 
С.Г. Калапа
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента:Публiчнеакцiонернетовариство
«Племiннийзавод«Бортничi»

2.КодзаЄДРПОУ:00849634
3.Місцезнаходження:08325,Київськаобл.,Бориспільськийрайон,

селоЩасливе,вул.ЛесiУкраїнки,будинок15
4.Міжміськийкод,телефонтафакс:0449535266,0449535266
5.Електроннапоштоваадреса:00849634@emitent.net.ua
6.Адресасторінкивмережі Інтернет,якадодаткововикористову-

єтьсяемітентомдлярозкриттяінформації:00849634.smida.gov.ua
7.Видособливоїінформації:Змінаскладупосадовихосібемітента

II. Текст повідомлення
НаЗагальнихзборахакцiонерiвПАТ«Племiннийзавод«Бортничi»

вiд22.04.2016року(Протокол№1)булоприйняторiшенняпроприпи-
ненняповноваженьГоловиНаглядовоїрадиТоваристваГрониВадима
Леонiдовича.Пiдставатакогорiшення—змiнаперсональногоскладу
НаглядовоїрадиТовариства.Iнформацiяпропосадовуособу—Грона
ВадимЛеонiдовичЗгодафiзичноїособинарозкриттяпаспортнихда-
нихненадана.Повнаназвапосади—ГоловаНаглядовоїради.Гро-
наВ.Л.володiєчасткоювстатутномукапiталiТовариства—41,1869%.
Обґрунтуваннязмiнуперсональномускладiпосадовихосiб—прийня-
те рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку
бiзнесуТовариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочининемає.Напосадiперебувавпротягом—4рокiв.

НаЗагальнихзборахакцiонерiвПАТ«Племiннийзавод«Бортничi»
вiд22.04.2016року(Протокол№1)булоприйняторiшенняпроприпи-
ненняповноваженьЧленаНаглядовоїрадиТоваристваКирпенкаДми-
тра Михайловича. Пiдстава такого рiшення — змiна персонального
складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про посадову осо-
бу—КирпенкоДмитроМихайловичЗгодафiзичноїособинарозкриття
паспортнихданихненадана.Повнаназвапосади—ЧленНаглядової
ради Кирпенко Д.М. володiє часткою в статутному капiталi Товари-
ства—0,0095%.Обґрунтуваннязмiнуперсональномускладiпосадо-
вих осiб — прийняте рiшення загальними зборами Товариства для
успiшного розвитку бiзнесу Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливiтапосадовiзлочининемає.Напосадiперебувавпротягом—
4рокiв.

НаЗагальнихзборахакцiонерiвПАТ«Племiннийзавод«Бортничi»
вiд22.04.2016року(Протокол№1)булоприйняторiшенняпроприпи-
ненняповноваженьЧленаНаглядовоїрадиТоваристваМельникаДми-
траIвановича.Підставатакогорiшення—змiнаперсональногоскладу
НаглядовоїрадиТовариства.Iнформацiяпропосадовуособу—Мель-
ник Дмитро Iванович Згодафiзичної особи на розкриття паспортних
данихненадана.Повнаназвапосади—ЧленНаглядовоїрадиМель-
никД.I.володiєчасткоювстатутномукапiталiТовариства—0,0005%.
Обґрунтуваннязмiнуперсональномускладiпосадовихосiб—прийня-
те рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку
бiзнесуТовариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочининемає.Напосадiперебувавпротягом—4рокiв.

НаЗагальнихзборахакцiонерiвПАТ«Племiннийзавод«Бортничi»
вiд22.04.2016року(Протокол№1)булоприйняторiшенняпроприпи-
ненняповноваженьЧленаНаглядовоїрадиТоваристваКолосокВiктора
Васильовича.Пiдставатакогорiшення—змiнаперсональногоскладу
НаглядовоїрадиТовариства.Iнформацiяпропосадовуособу—Коло-
сокВiкторВасильовичЗгодафізичноїособинарозкриттяпаспортних
данихненадана.Повнаназвапосади—ЧленНаглядовоїрадиКоло-
сокВ.В.володiєчасткоювстатутномукапiталiТовариства—0,0252%.
Обґрунтуваннязмiнуперсональномускладiпосадовихосiб—прийня-
те рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку
бiзнесу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочининемає.Напосадiперебувавпротягом—4рокiв.

НаЗагальнихзборахакцiонерiвПАТ«Племiннийзавод«Бортничi»
вiд22.04.2016року(Протокол№1)булоприйняторiшенняпроприпи-
ненняповноваженьЧленаНаглядовоїрадиТовариства,ТОВ«Надбан-
ня»,кодЄДРПОУ(24589931).Пiдставатакогорiшення—змiнаперсо-
нальногоскладуНаглядовоїрадиТовариства.Повнаназвапосади—Член
Наглядової ради ТОВ «Надбання» володiє часткою в статутному
капiталiТовариства—45,4209%.Обґрунтуваннязмiнуперсональному
складiпосадовихосiб—прийнятерiшеннязагальнимизборамиТова-
риства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства. Непогашеної

судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Напосадiперебу-
вавпротягом—4рокiв.

НаЗагальнихзборахакцiонерiвПАТ«Племiннийзавод«Бортничi»
вiд22.04.2016року(Протокол№1)булоприйняторiшенняпрообран-
няЧленаНаглядовоїрадиТоваристваГронуВадимаЛеонiдовича.Під-
ставатакогорiшення—змiнаперсональногоскладуНаглядовоїради
Товариства.Iнформацiяпропосадовуособу—ГронаВадимЛеонiдович
Згодафiзичноїособинарозкриттяпаспортнихданихненадана.Повна
назвапосади—ЧленНаглядовоїрадиГронаВ.Л.володiєчасткоюв
статутному капiталi Товариства — 41,1869%. Обґрунтування змiн у
персональномускладiпосадовихосiб—прийнятерiшеннязагальними
зборамиТовариствадляуспiшногорозвиткубiзнесуТовариства.Непо-
гашеноїсудимостi за корисливi тапосадовi злочининемає.Займанi
посадипротягомостаннiхп’ятирокiв:ТОВ«Сiльверо»—радникдирек-
тора.Обранопосадовуособустрокомна2роки.

НаЗагальнихзборахакцiонерiвПАТ«Племiннийзавод«Бортничi»
вiд22.04.2016року(Протокол№1)булоприйняторiшенняпрообран-
няЧленаНаглядовоїрадиТоваристваКирпенкаДмитраМихайловича.
Пiдстава такого рiшення— змiна персонального складу Наглядової
радиТовариства.Iнформацiяпропосадовуособу—КирпенкоДмитро
МихайловичЗгодафiзичноїособинарозкриттяпаспортнихданихне
надана.Повнаназвапосади—ЧленНаглядовоїрадиКирпенкоД.М.
володiєчасткоювстатутномукапiталiТовариства—0,0095%.Обґрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб — прийняте
рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку
бiзнесуТовариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочининемає.Займанiпосадипротягомостаннiхп’ятирокiв:приват-
нийпiдприємець.Обранопосадовуособустрокомна2роки.

НаЗагальнихзборахакцiонерiвПАТ«Племiннийзавод«Бортничi»
вiд22.04.2016року(Протокол№1)булоприйняторiшенняпрообран-
ня Члена Наглядової ради ТоваристваМельника Дмитра Iвановича.
Пiдстава такого рiшення— змiна персонального складу Наглядової
радиТовариства.Iнформацiяпропосадовуособу—МельникДмитро
IвановичЗгодафiзичноїособинарозкриттяпаспортнихданихненада-
на.Повнаназвапосади—ЧленНаглядовоїрадиМельникД.I.володiє
часткоювстатутномукапiталiТовариства—0,0005%.Обґрунтування
змiнуперсональномускладiпосадовихосiб—прийнятерiшенняза-
гальнимизборамиТовариствадляуспiшногорозвиткубiзнесуТовари-
ства.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.
Займанiпосадипротягомостаннiхп’ятирокiв:Начальникюридичного
вiддiлу ПАТ «Кременчукм’ясо».Обрано посадову особу строком на
2роки.

НаЗагальнихзборахакцiонерiвПАТ«Племiннийзавод«Бортничi»
вiд22.04.2016року(Протокол№1)булоприйняторiшенняпрообран-
няЧленаНаглядовоїрадиТоваристваКолосокВiктораВасильовича.
Пiдстава такого рiшення— змiна персонального складу Наглядової
ради Товариства. Iнформацiя про посадову особу— Колосок Вiктор
ВасильовичЗгодафiзичноїособинарозкриттяпаспортнихданихне
надана. Повна назва посади—ЧленНаглядової ради Колосок В.В.
володiєчасткоювстатутномукапiталiТовариства—0,0252%.Обґрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб — прийняте
рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку
бiзнесуТовариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочининемає.Займанiпосадипротягомостаннiхп’ятирокiв:приват-
нийпiдприємець.Обранопосадовуособустрокомна2роки.

НаЗагальнихзборахакцiонерiвПАТ«Племiннийзавод«Бортничi»
вiд22.04.2016року(Протокол№1)булоприйняторiшенняпрообрання
Члена Наглядової ради Товариства, Євченка Миколу Григоровича
Пiдстава такого рiшення — змiна персонального складу Наглядової
радиТовариства. Iнформацiяпропосадовуособу—ЄвченкоМикола
ГригоровичЗгодафiзичноїособинарозкриттяпаспортнихданихнена-
дана.Повнаназвапосади—ЧленНаглядовоїрадиЄвченкоМ.Г.володiє
часткоювстатутномукапiталiТовариства—0,018%.Обґрунтування
змiнуперсональномускладiпосадовихосiб—прийнятерiшенняза-
гальнимизборамиТовариствадляуспiшногорозвиткубiзнесуТовари-
ства.Непогашеноїсудимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.
Займанiпосадипротягомостаннiхп’ятирокiв:ТОВ«ДIОЛ»—головний
механік.Обранопосадовуособустрокомна2роки.

III. Підпис
Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірністьінформації,що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідноіззаконодавством.

Генеральний директор Мазур С.В.,  22.04.2016р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМIННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧI»
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СОКОЛIВСЬКИЙ КАР’ЄР»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента.1.Повненайменуванняемітен-

та Публiчне акцiонерне товариство «Соколiвський кар»єр», код за
ЄДРПОУ00292416,місцезнаходження10031,м.Житомир,вул.Гранiтна,
буд.16,міжміськийкодтателефонемітента(0412)252356.2.Датароз-
криттяповноготекстурічної інформаціїузагальнодоступній інформа-
ційнійбазіданихКомісії23.04.2016р.3.АдресасторінкивмережіІнтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформаціюwww.sokolk.ho.ua. 
4.Найменуванняаудиторськоїфірми,якоюпроведенийаудитфінансо-
воїзвітностіПриватнепідприємство«Аудиторськафірма«Екаунт»,код
заЄДРПОУ31133478.5.Інформаціяпрозагальнізбори.Взвiтномуроцi
черговітапозачерговізагальнiзборинескликалисьiнепроводилисьв
зв'язкузвідсутністюкоштівнаорганізацію їхскликання.6.Інформація
продивіденди.Зарезультатами2015та2014роківрішеннящодови-
платидивідендівнеприймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

1.Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіпідприєм-
ства(тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попере-

дній
Усьогоактивів 2192 1976
Основнізасоби(зазалишковоювартістю) 841 896
Довгостроковіфінансовіінвестиції -- --
Запаси 1024 891
Сумарнадебіторськазаборгованість  176  100
Грошовікоштитаїхеквіваленти 51  13
Власнийкапітал -671 -285
Статутнийкапітал 355 355
Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток) -1456 -800
Довгостроковізобов’язанняізабезпечення -- --
Поточнізобов’язанняізабезпечення 2863  2261
Чистийзбитокнаоднупростуакцію(грн.) -0.462181 -0.578430
Скоригованийчистийзбитокнаоднупросту
акцію(грн.)

-0.462181 -0.578430

Середньорічнакількістьпростихакцій(шт.) 1419357 1419357
Цінніпапери
власнихвипусків,
викупленіпротягом
звітногоперіоду

загальнаномінальна
вартість

-- --

увідсоткахвідстатутного
капіталу

-- --

Загальнасумакоштів,витраченихнавикуп
ціннихпаперіввласнихвипусківпротягом
періоду

-- --

Голова правлiння ____________  Лашкул Федiр Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16543»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

1. Загальні відомості про емітента:найменування:Приватнеакціо-
нерне товариство «Великолепетиське автотранспортне підприємство
16543»;кодзаЄДР—03119181;місцезнаходження:74502,Херсонська
обл., Великолепетиський р-н, смт.ВеликаЛепетиха, вул.Некрасова, 49;
тел.: 05543 2-11-91; ел.адреса: atp16543@tlc.kherson.ua; адреса веб-
сторінки:http://vlep-atp16543.jimdo.com,видособливоїінформації—відо-
мостіпрозмінускладупосадовихосіб.

2. Текст повідомлення: Рішення прийнято ЗЗА (протокол від
22.04.2016р.)таНаг.радою(протоколвід22.04.2016р.),звільненіособи
перебувалинапосадіз2012р.,обранихпризначенона3р.посадовінепо-
гашеноїсудимостінемають,згодинарозкриттяпаспортнихданихнена-
дано.Припиненоповноваження:ДиректораГеєрТ.Р.,володіє22.5%СК,
Голови Наг. Ради Сушка В.П., володіє 0.23% СК; Членів Наг. ради:
ГорiшньоїЛ.М.,володіє0.47%СК,НiмченкоТ.А,неволодієакціями.При-
значенонапосаду:ДиректораГеєрТ.Р.,володіє22.5%СК,попередняпо-
сада:ДиректорТовариства;ГоловиНаг.РадиСушкаВ.П.,володiє0.23%
СК; попередняпосада: ГоловаНаг.РадиТовариства;ЧленівНаг. ради:
ГорiшнюЛ.М.,володіє0.47%СК,попередняпосада:ЧленНаг.РадиТова-
риства;НiмченкоТ.А.,неволодієакціями,попередняпосада:ЧленНаг.
РадиТовариства.

Директор  Геєр Т.Р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство

«Коростенський завод МДФ», код за ЄДРПОУ 37079170, місцезнахо-
дження 01034, м. Київ Шевченкiвський район, вул. Ярославiв Вал, 
буд.38,міжміськийкодтателефонемітента(04142)6-01-00.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії25квітня2016року.

3. Адреса сторінки вмережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річнуінформаціюwww.kmm.ua.

Генеральний директор ______________ Шевело Володимир Ми-
колайович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР 

НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦIЙНОЇ МЕДИЦИНИ»
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.Повненайменуванняемітента,кодзаЄДРПОУ,місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Українськийнауково-практичнийцентрнародноїтанетрадицiйноїмеди-
цини», 13549437, 10005Житомирська областьБогунський р-н,м.Жито-
мир,вул.Черняховського,147-В,0412-24-19-79.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступній
інформаційнійбазіданихКомісії:24.04.2016р.

3.АдресасторінкивмережіІнтернет,наякійрозміщенорегулярнуріч-
нуінформацію:unpcnnm.constanta.dp.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СОРТНАСIННЯОВОЧ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів за 2015 рік, 
 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.Повненайменуванняемітента,кодзаЄДРПОУ,місцезнаходжен-
ня,міжміськийкодтателефонемітента:Приватнеакцiонернетовари-
ство «Сортнасiнняовоч», 00490719, Закарпатська область, Ужгород-
ськийр-н,88009,м.Ужгород,вул.Можайського,22/а,

0312-665452.
2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступ-

нійінформаційнійбазіданихКомісії:23.04.2016р.
3.Адресасторінкивмережі Інтернет,наякійрозміщенорегулярну

річнуінформацію:http://00490719.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«СТРIТЕКС»
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.Повненайменуванняемітента,кодзаЄДРПОУ,місцезнаходжен-

ня,міжміськийкодтателефонемітента:Приватнеакцiонернетовари-
ство «Стрийська швейна фабрика «Стрiтекс»; 05468127; Львівська,
Стрийський,82400,м.Стрий,вул.Новакiвського5;0324553546.

2.Датарозкриттяповноготекстурічноїінформаціїузагальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії:25/04/2016р.

3.Адресасторінкивмережі Інтернет,наякійрозміщенорегулярну
річнуінформацію:http://www.stritex.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повненайменуванняемітента Приватнеакціонернетовариство«Ко-
ростенськийзаводМДФ»

2.КодзаЄДРПОУ 37079170
3.Місцезнаходження 01034м.КиївШевченківськийрайон

вул.ЯрославівВал,буд.38
4.Міжміськийкод,телефонта
факс

(04142)6-01-00(04142)6-01-10

5.Електроннапоштоваадреса jurіst@kmm.ua
6.Адресасторінкивмережі
Інтернет,якадодаткововикористо-
вуєтьсяемітентомдлярозкриття
інформації

www.kmm.ua

7.Видособливоїінформації Відомостіпрозмінускладупосадо-
вихосібемітента

ІІ. Текст повідомлення
Взв'язкуіззакінченнямтермінуобрання25квітня2016рокуприпинені

повноваженняГоловиРевізійноїкомісіїТоваристваЮрашеваСтаніслава
Віталійовича,якийневолодiєчасткоювстатутномукапiталiемiтента.Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Наданій
посадіперебувавз25.04.2014р.ЗамістьЮрашеваС.В.напосадуголови
Ревізійноїкомісіїнікогонепризначено,такякчленівРевізійноїкомісіїбуде

обраночерговимизагальнимизборамиакціонерів,проведенняякихпри-
значенона29.04.2016р.Посадоваособаненадала згодинарозкриття
своїхпаспортнихданих.

В зв'язку із закінченням термінуобрання25 квітня2016рокуприпинені
повноваженнячленаРевізійноїкомісіїТоваристваНагорнюкЛюдмилиКаси-
мівни,яканеволодiєчасткоювстатутномукапiталiемiтента.Непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Наданійпосадіперебува-
лаз25.04.2014р.ЗамістьНагорнюкЛ.К.напосадучленаРевізійноїкомісіїні-
когонепризначено,такякчленівРевізійноїкомісіїбудеобраночерговимиза-
гальнимизборамиакціонерів,проведенняякихпризначенона29.04.2016р.
Посадоваособаненадалазгодинарозкриттясвоїхпаспортнихданих.

Взв'язкуіззакінченнямтермінуобрання25квітня2016рокуприпиненіпо-
вноваження члена Ревізійної комісії Товариства Осташевської Валентини
Вiкторiвни,яканеволодiєчасткоювстатутномукапiталiемiтента.Непогашеної
судимостiзакорисливiтапосадовiзлочининемає.Наданійпосадіперебувала
з25.04.2014р.ЗамістьОсташевськоїВ.В.напосадучленаРевізійноїкомісіїні-
когонепризначено,такякчленівРевізійноїкомісіїбудеобраночерговимиза-
гальними зборами акціонерів, проведення яких призначено на 29.04.2016 р.
Посадоваособаненадалазгодинарозкриттясвоїхпаспортнихданих.

ІІІ.Підпис.
1.Особа,зазначенанижче,підтверджуєдостовірність інформації,що

міститьсяуповідомленні,тавизнає,щовонанесевідповідальністьзгідно
ззаконодавством.

2.Генеральнийдиректор____________ШевелоВ.М.25квітня2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ»

1. ПАТ АВРОРА 34
2. ПАТ АВРОРА 38
3. ПРАТ АВТОТЕХСЕРВІС 92
4. ПРАТ АВТОП 52
5. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕПІДПРИЄМСТВО«МЕБЛІ» 53
6. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕПІДПРИЄМСТВО13002 7
7. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕПІДПРИЄМСТВО13002 8
8. ПРАТ АГЕНЦІЯІНДЕКС 83
9. ПРАТ АГРОКУЛЬТУРА 90
10. ПРАТ АДОРІЯ 51
11. ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 114
12. ПАТ АКБ«БАЗИС» 83
13. ПРАТ АКТЕОН-Ф 49
14. ПРАТ АЛТЕРРА 51
15. ПРАТ АРТЕМІВСЬКЕПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 47
16. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙЗАВОДПООБРОБЦІКОЛЬОРОВИХМЕТАЛІВ 11
17. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 68
18. ПРАТ АТ-ЗВ’ЯЗОК 99
19. ПРАТ АУДИТОРСЬКАФІРМА«ПЕРСПЕКТИВА-К» 12
20. ПАТ БАЛТСЬКЕХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕПІДПРИЄМСТВО 123
21. ПАТ БАНК«ТРАСТ» 59
22. ПАТ БАНКНАЦІОНАЛЬНИЙКРЕДИТ 58
23. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ«АГРОТЕХСЕРВІС» 103
24. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ«АГРОТЕХСЕРВІС» 103
25. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ«АГРОТЕХСЕРВІС» 103
26. ПРАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙКОМБІНАТХЛІБОПРОДУКТІВ 59
27. ПРАТ БІАС 108
28. ПАТ БОБРОВИЦЬКЕХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕПІДПРИЄМСТВО 35
29. ПАТ БТАБАНК 64
30. ТОВ БУДЕВОЛЮЦІЯ 23
31. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙАЛЬЯНС 102
32. ПАТ БУДІВЕЛЬНІМАТЕРІАЛИТАБУДІВНИЦТВО 15
33. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕУПРАВЛІННЯ№8 108
34. ПАТ БУДІНВЕСТ4 130
35. ПРАТ ВАДЕС 51
36. ПРАТ ВАДЕСКЕПІТАЛМЕНЕДЖМЕНТ 51
37. ПАТ ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ 67
38. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕАВТОТРАНСПОРТНЕПІДПРИЄМСТВО16543 70
39. ПРАТ ВЕНТИЛЯЦІЙНІСИСТЕМИ 45
40. ТОВ ВЕРЕС 145
41. ПАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙЗАВОДІМ.1-ГОТРАВНЯ 145
42. ПАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙЗАВОДСУХОГОЗНЕЖИРЕНОГОМОЛОКА 80
43. ПАТ ВЕСТФАЙНЕНСЕНДКРЕДИТБАНК 21

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
44. ПАТ ВИРОБНИЦТВО«ТЕХНІК» 120
45. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНАФІРМА«УНІВЕРСАЛ» 102
46. ПРАТ ВІТРЯНИЙПАРКОЧАКІВСЬКИЙ 92
47. ПРАТ ВОТУМ 49
48. ПАТ ВТОРМЕТ 30
49. ПРАТ ГАНЗА-УКРАЇНА 140
50. ПАТ ГІРНИЧОВИДОБУВНИЙІКАМЕНЕОБРОБНИЙКОМБІНАТ«БІЛИЧІ» 55
51. ПРАТ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙКОМПЛЕКС 117
52. ПРАТ ГІРНИЧО-РУДНІТЕХНОЛОГІЇ 117
53. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙГРАНІТ 117
54. ПАТ ГОЛОВНИЙІНСТИТУТПОПРОЕКТУВАННЮЗАВОДІВТРАКТОРНОГО,АВТОМОБІЛЬНОГОТА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГОМАШИНОБУДУВАННЯ
115

55. ПРАТ ГРАНД 25
56. ПРАТ ГРАНІТ 18
57. ПАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕМІЖРАЙОННЕПІДПРИЄМСТВОМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГОПОСТАЧАННЯАПК 100
58. ПАТ ДИТОДЯГ 99
59. ПРАТ ДНІПРОВСЬКАХВИЛЯ 10
60. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙЗАВОДВОДОГАЗОПРОВІДНИХІКОНСТРУКЦІЙНИХТРУБ«КОМІНМЕТ» 143
61. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙЦЕНТР«КОНТАКТ» 131
62. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙЦЕНТР«КОНТАКТ» 140
63. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙСТРІЛОЧНИЙЗАВОД 141
64. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 138
65. ПАТ ДНІПРЯНКА 39
66. ПАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙКОМБІНАТХЛІБОПРОДУКТІВ 112
67. ПАТ ДОЛИНКА 24
68. ПАТ ДРУЖКІВСЬКИЙЗАВОДМЕТАЛЕВИХВИРОБІВ 16
69. ПАТ ДРУЖКІВСЬКИЙМАШИНОБУДІВНИЙЗАВОД 18
70. ПРАТ ДЯТЬКІВЦІ 52
71. ПАТ ЕК«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 33
72. ПРАТ ЕЛЕКТРОННІТЕХНОЛОГІЇ 48
73. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙАЛЬЯНС 52
74. ПРАТ ЕНЕРГІЯДЕВЕЛОПМЕНТ 129
75. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 85
76. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНАКОМПАНІЯ«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 146
77. ПРАТ ЕСТІКОЛОРСЕРВІС 99
78. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕТУРИСТИЧНЕСТРАХУВАННЯ 32
79. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙСТРАХОВИЙАЛЬЯНС 31
80. ПАТ ЄННІФУДЗ 84
81. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКИЙМЕБЛЕВИЙКОМБІНАТ 65
82. ЗАТ ЗАВОД«АНТЕНА» 143
83. ПАТ ЗАВОД«ЛТАВА» 54
84. ПАТ ЗАВОД«НАДІЯ» 67
85. ПАТ ЗАВОД«ПІВДЕНКАБЕЛЬ» 95
86. ПАТ ЗАВОДТУТКОВСЬКОГО 12
87. ПАТ ЗАВОДЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ 14
88. ПАТ ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД 79
89. ПАТ ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ 102
90. ПАТ ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТСЕРВІС 102
91. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙАСФАЛЬТОБЕТОННИЙЗАВОД 91
92. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙВТОРМЕТ 18
93. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙВТОРМЕТ 19
94. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙЗАВОДМЕТАЛЕВИХКОНСТРУКЦІЙ 116
95. ПРАТ ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА 95
96. ПРАТ ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА 95
97. ПАТ ІВАНОПІЛЬСЬКИЙЦУКРОВИЙЗАВОД 113
98. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАМІЖГОСПОДАРСЬКАСПЕЦІАЛІЗОВАНАПЕРЕСУВНАМЕХАНІЗОВАНА

КОЛОНА№1
53

99. ПРАТ ІЗТ-АВТО 65
100. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙСУДНОРЕМОНТНИЙЗАВОД 20
101. ПАТ ІМЕНІЧАПАЄВА 84
102. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНАГРУПА 13
103. ПАТ ІНВЕСТ-КЛІМАТ 27
104. ПАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙКОМБІНАТ 56
105. ПРАТ ІНДРІ 78
106. АТЗТ ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР«ДРУЖБА» 97
107. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 66
108. ПАТ КАРЛСБЕРГУКРАЇНА 91
109. ПРАТ КАРПАТСЬКАРУДНАКОМПАНІЯ 111
110. ПРАТ КАРТЕЛЬ 11
111. ПРАТ КАТП«АГРОБУДАВТОСЕРВІС» 134
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
112. ПАТ КАТП-2006 93
113. ТОВ КВАЗАР-ІНВЕСТ-КАПІТАЛ 57
114. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 105
115. ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 9
116. ПАТ КИЇВСЬКЕМЕТАЛОФУРНІТУРНЕПІДПРИЄМСТВО«ТЕКСТЕМП» 15
117. ПАТ КИЇВСЬКЕЦЕНТРАЛЬНЕКОНСТРУКТОРСЬКЕБЮРОАРМАТУРОБУДУВАННЯ 52
118. ПАТ КОВЕЛЬСЬКАПМК-62 12
119. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКИЙЛЬОНОЗАВОД 17
120. ПРАТ КОМБІКОРМ 143
121. ПАТ КОМПАНІЇВСЬКЕРТП 143
122. ПРАТ КОМПАНІЯЗІНОЗЕМНИМИІНВЕСТИЦІЯМИ«ДЕМОС» 131
123. ТОВ КОМПАНІЯЗУПРАВЛІННЯАКТИВАМИ«ІС-ХОЛДИНГ» 98
124. ПРАТ КОМПЛЕКСЛИБІДСЬКИЙ 8
125. ПРАТ КОМПЛЕКСЛИБІДСЬКИЙ 9
126. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙЗАВОДМДФ 70
127. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙЗАВОДМДФ 71
128. ПАТ КОСТРИЖІВСЬКИЙКОМБІНАТБУДМАТЕРІАЛІВ 142
129. ПАТ КРАСНОГРАДСЬКИЙМ’ЯСОКОМБІНАТ 119
130. ПРАТ КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙПІЩАНИЙКАР’ЄР 48
131. ПРАТ КРЕДЕРІГРУП 51
132. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКАВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНАФІРМА«КРЕМТЕКС» 50
133. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКАТРИКОТАЖНАФАБРИКА 53
134. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕКАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ«КВАРЦ» 36
135. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙЗАВОДТЕХНІЧНОГОВУГЛЕЦЮ 55
136. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙЗАВОДГІРНИЧОГООБЛАДНАННЯ 6
137. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙЗАВОДГІРНИЧОГООБЛАДНАННЯ 77
138. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙЦЕНТРАЛЬНИЙРУДОРЕМОНТНИЙЗАВОД 58
139. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙЦЕНТРАЛЬНИЙРУДОРЕМОНТНИЙЗАВОД 62
140. ПАТ КРІСТАЛІСТ 61
141. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙВАГОНОБУДІВНИЙЗАВОД 22
142. ПАТ КСГБАНК 25
143. ПАТ КШФ«ЗОРЯНКА» 135
144. ТОВ ЛАНЖЕРОН/ПРАТ«УВКУКРАЇНА» 19
145. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКИЙСКЛОЗАВОД«ПРОЛЕТАРІЙ» 125
146. ПАТ ЛІЗИНГОВАКОМПАНІЯ«УКРТРАНСЛІЗИНГ» 57
147. ПАТ ЛІЗИНГОВАКОМПАНІЯ«УКРТРАНСЛІЗИНГ» 57
148. ПРАТ ЛУГАНСЬКИЙРЕГІОНАЛЬНИЙСПЕЦАВТОЦЕНТР«ТАВРІЯ» 106
149. ПРАТ ЛЮБАШІВСЬКИЙЕЛЕВАТОР 59
150. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙЖИРКОМБІНАТ 110
151. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙЗАВОДЗАЛІЗОБЕТОННИХВИРОБІВ№1 82
152. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 32
153. ПАТ МАРС 121
154. ПАТ МАРФІНБАНК 86
155. ПАТ МАРФІНБАНК 90
156. ПАТ МЕГАБАНК 85
157. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 94
158. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКААГРАРНАКОМПАНІЯ 104
159. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ 79
160. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙЗАВОДМАСТИЛЬНОГОТАФІЛЬТРУЮЧОГООБЛАДНАННЯ 117
161. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙКОМБІНАТХЛІБОПРОДУКТІВ 79
162. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙРЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙКОМБІНАТ 95
163. ПРАТ МІЖНАРОДНАЕНЕРГЕТИЧНАКОМПАНІЯ 77
164. ПРАТ МОЛОЧНИЙАЛЬЯНС 77
165. ПРАТ МОНТАЖ-СЕРВІС 111
166. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕУПРАВЛІННЯ-3 8
167. ПРАТ НАДЗБРУЧАНСЬКЕ 139
168. ПРАТ НАСОСМАШ 136
169. ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕОБ’ЄДНАННЯ«СВІТЛОШАХТАРЯ» 111
170. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕПІДПРИЄМСТВО«РАДІЙ» 28
171. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙВИПРОБУВАЛЬНИЙЦЕНТР«СПЕКТР-Т» 26
172. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙВИПРОБУВАЛЬНИЙЦЕНТР«СПЕКТР-Т» 26
173. ПРАТ НГКПРОМИСЛОВІСИСТЕМИ 24
174. ПАТ НІЖИНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 113
175. ПАТ НІЖИНСЬКАМЕБЛЕВАФАБРИКА 108
176. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙТОРОВИЙДІМ«ІСКРА» 53
177. ПАТ НІКОНД 82
178. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКЕПІДПРИЄМСТВОМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 131
179. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙХЛІБОЗАВОД 126
180. ПАТ НОВОПАВЛІВСЬКИЙГРАНІТНИЙКАР’ЄР 45
181. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЯ«ЛАДА» 135
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
182. ПРАТ НОВОТЕХТРАНС 51
183. ПРАТ ОБЕРІГ 78
184. ПРАТ ОБЛАСНАСТОМАТОЛОГІЧНАПОЛІКЛІНІКА 115
185. ПРАТ ОБЛАСНАСТОМАТОЛОГІЧНАПОЛІКЛІНІКА 117
186. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 139
187. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 23
188. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 34
189. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 39
190. ПАТ ОДЕСЬКЕВИРОБНИЧЕОБ'ЄДНАННЯ«ХОЛОДМАШ» 38
191. ПАТ ОДЕСЬКИЙЗАВОДБУДІВЕЛЬНО-ОБРОБНИХМАШИН 106
192. ПРАТ ОКМА 125
193. ПАТ ОЛЕВСЬКЕШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕУПРАВЛІННЯ№42 91
194. ПРАТ ОРГХІМ 146
195. ОСВІТНЯКОРПОРАЦІЯ«АКАДЕМІЯ» 104
196. ПАТ ОСТ-ІНВЕСТ 131
197. ВАТ ОШИХЛІБСЬКИЙКОНСЕРВНИЙЗАВОД 54
198. ПАЙОВИЙІНТЕРВАЛЬНИЙДИВЕРСИФІКОВАНИЙІНВЕСТИЦІЙНИЙФОНД«ІС-ХОЛДИНГ-

ЗБАЛАНСОВАНИЙ»ТОВАРИСТВАЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«КОМПАНІЯЗ
УПРАВЛІННЯАКТИВАМИ«ІС-ХОЛДИНГ»

98

199. ТОВ ПВІФ«ІНТЕГРАЛ-БУД»НВЗТТОВ«КУА»КРІСТАЛЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ» 10
200. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКЕШЛЯХОВЕРЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕУПРАВЛІННЯ 79
201. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙМЕХАНІЧНИЙЗАВОД 106
202. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВОЗІНОЗЕМНИМИІНВЕСТИЦІЯМИ«ІНТЕРВИБУХПРОМ» 12
203. ПАТ ПЛЕМЗАВОДІМЕНІШМІДТА 80
204. ПАТ ПЛЕМІННИЙЗАВОД«БОРТНИЧІ» 69
205. ПРАТ ПЛЕМІННИЙЗАВОД«МАЛИНІВКА» 49
206. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК«СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ» 139
207. ПРАТ ПМК№28ВОДБУД 100
208. ПАТ ПОВИРОБНИЦТВУСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇТЕХНІКИ«ЧЕРВОНАЗІРКА» 68
209. ПАТ ПОГАЗОПОСТАЧАННЮТАГАЗИФІКАЦІЇ«ТЕРЕБОВЛЯГАЗ» 120
210. ПРАТ ПОЛІМЕРАГРО 99
211. ПАТ ПОЛІССЯХЛІБ 133
212. ПРАТ ПОЛТАВСЬКАКОМПАНІЯПРОМИСЛОВОГОМАШИНОБУДУВАННЯІТЕХНОЛОГІЙ 29
213. ПАТ ПОМІЧНЯНСЬКИЙЕЛЕВАТОР 122
214. ПАТ ПРИКОРДОННИК 94
215. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙМ’ЯСОКОМБІНАТ 18
216. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧАСПІЛКА 47
217. ПРАТ ПРОМИСЛОВАКОМПАНІЯ«УКРЦЕМЕНТ» 13
218. ПАТ РАССВЕТ 120
219. ПРАТ РЕВЕНЬ 129
220. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНЕУПРАВЛІННЯВУКРАЇНІРОСІЙСЬКОГОМОРСЬКОГОРЕГІСТРУСУДНОПЛАВСТВА 18
221. ПАТ РЕКЛАМА 43
222. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕУПРАВЛІННЯ«АЗОВРЕМБУД» 102
223. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕУПРАВЛІННЯ«АЗОВРЕМБУД» 103
224. ПАТ РІВНЕОБЛЕНЕРГО 41
225. ПАТ РОГАНСЬКАКАРТОННАФАБРИКА 78
226. ПАТ САМБІРСЬКИЙДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙМАШИНОБУДІВНИЙЗАВОД 94
227. ПАТ САРНЕНСЬКАПЕРЕСУВНАМЕХАНІЗОВАНАКОЛОНА№66 129
228. ПАТ СВІТ 107
229. ПАТ СВІТЛОФОР 126
230. ПАТ СЕБКОРПОРАТИВНИЙБАНК 50
231. ПРАТ СЕГЕЖАОРІАНАУКРАЇНА 146
232. ПРАТ СЕРВІСНАФТОГАЗ 101
233. ПАТ СИЛОВІЕЛЕКТРОННІПРИЛАДИУПРАВЛІННЯ 132
234. ПРАТ СІГМА-СПОРТ 94
235. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕПІДПРИЄМСТВО«ДМИТРІВКА» 100
236. ПРАТ СІНЄГА 83
237. ПРАТ СІТІ-МАРКЕТ 140
238. ПРАТ СК«ПРОМІНЬ» 10
239. ПРАТ СКАМІТ 128
240. ПРАТ СКАНДИКМОТОРС 107
241. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙЗАВОДВИСОКОВОЛЬТНИХІЗОЛЯТОРІВ 32
242. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙМАШИНОБУДІВНИЙЗАВОД 124
243. ПАТ СОКОЛІВСЬКИЙКАР’ЄР 70
244. ПРАТ СОРТНАСІННЯОВОЧ 70
245. ПРАТ СОФОС 51
246. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА 30
247. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕБУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕУПРАВЛІННЯ«ТУНЕЛЬБУД» 82
248. ТОВ СПС-ІНВЕСТ 116
249. ПРАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙРАЙАГРОХІМ 142
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
250. ПРАТ СТРАХОВАКОМПАНІЯ«АКВГАРАНТ» 31
251. ПРАТ СТРАХОВАКОМПАНІЯ«АРКАДА-ГАРАНТ» 23
252. ПРАТ СТРАХОВАКОМПАНІЯ«АРСЕНАЛ» 11
253. ПАТ СТРАХОВАКОМПАНІЯ«ГАЛАСКД» 127
254. ПРАТ СТРАХОВАКОМПАНІЯ«ГЕШТАЛЬТ» 42
255. ПРАТ СТРАХОВАКОМПАНІЯ«ДНІПРО» 137
256. ПАТ СТРАХОВАКОМПАНІЯ«ПОІНТ» 20
257. ПРАТ СТРАХОВАКОМПАНІЯ«ПОЛІС-ЦЕНТР» 58
258. ПРАТ СТРАХОВАКОМПАНІЯ«ФОРТЕ» 143
259. ПРАТ СТРАХОВАКОМПАНІЯАСКО-ДОНБАСПІВНІЧНИЙ 10
260. ПРАТ СТРИЙСЬКАШВЕЙНАФАБРИКА«СТРІТЕКС» 70
261. ПРАТ СТРОЙ-ІНТЕРН 140
262. ПРАТ ТАКО 142
263. ПРАТ ТАРА 77
264. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ«ПРАВОА/ТВК» 97
265. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬКНИГА 139
266. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙЗАВОДШТУЧНИХШКІР«ВІНІТЕКС» 114
267. ПРАТ ТЕХІНВЕНТ 13
268. ПРАТ ТЕХНІКА 101
269. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕАВТОПІДПРИЄМСТВО12308 102
270. ПАТ ТРЕЙДОЙЛ 132
271. ПАТ ТРИГОН 144
272. ПРАТ УКРАЇНСЬКАГЕНЕТИЧНАКОМПАНІЯ 119
273. ПРАТ УКРАЇНСЬКАМІЖБАНКІВСЬКАВАЛЮТНАБІРЖА 58
274. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕАГЕНТСТВОФІНАНСОВОГОРОЗВИТКУ(УАФР) 21
275. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙАВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙЦЕНТР 60
276. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙНАУКОВО-ДОСЛІДНИЙІНСТИТУТКАБЕЛЬНОЇПРОМИСЛОВОСТІ 112
277. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙНАУКОВОДОСЛІДНИЙІНСТИТУТТЕХНОЛОГІЇМАШИНОБУДУВАННЯ 139
278. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙНАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙЦЕНТРНАРОДНОЇТАНЕТРАДИЦІЙНОЇМЕДИЦИНИ 70
279. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙЦЕНТРАЛЬНИЙНАУКОВО-ДОСЛІДНИЙІНСТИТУТТЕХНОЛОГІЇМАШИНОБУДУВАННЯ 92
280. ПРАТ УКРАЇНСЬКІСТРАВИ 90
281. ПАТ УКРПОСТАЧПРОМ 135
282. ПАТ УКРСИББАНК 40
283. ПАТ УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 133
284. ПАТ УКРТЕКСТИЛЬ 100
285. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ 144
286. ПАТ УНАВСЬКЕ 63
287. ПРАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 101
288. ПРАТ ФАРУС 51
289. ПАТ ФІНАНСБАНК 46
290. ПАТ ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІКОМУНІКАЦІЙНІНАВІГАЦІЙНІЕЛЕМЕНТИ 130
291. ПРАТ ФІНІНВЕСТГРУП 47
292. ТОВ ФІРМА«АНТІЯ» 101
293. ПАТ ХАРКІВОБЛБУДТРАНС 97
294. ПАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 81
295. ПАТ ХЕРСОНВОДБУД 145
296. ПРАТ ХЕРСОНЛІФТ 103
297. ПАТ ХЕРСОНРИБГОСП 65
298. ПРАТ ХІМДИВІЗІОН 131
299. ПРАТ ХІМЧИСТКА 32
300. ПРАТ ХЛІБОРОБ 90
301. ПАТ ХОРОЛЬСЬКИЙМЕХАНІЧНИЙЗАВОД 19
302. ПРАТ ЦЕНТРОБСЛУГОВУВАННЯМОБІЛЬНИХПЛАТЕЖІВ 107
303. ПАТ ЦИКОРІЙ 144
304. ПАТ ЦУКОРГІДРОМАШ 134
305. ПАТ ЦУКРОВИЙЗАВОДІМ.ЦЮРУПИ 54
306. ПАТ ЧЕРВОНАЗІРКА 136
307. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙРАДІОТЕХНІЧНИЙЗАВОД 128
308. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС 104
309. ПАТ ЧЕРНІГІВГАЗБУД 31
310. ПАТ ЧЕРНІГІВМЕДТЕХНІКА 118
311. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКАПЕРЕСУВНАМЕХАНІЗОВАНАКОЛОНА«М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 105
312. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙМ’ЯСОКОМБІНАТ 27
313. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКАТРАНСПОРТНАКОМПАНІЯ 29
314. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙСУДНОБУДІВНИЙЗАВОД 124
315. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ«ПОКРОВСЬКЕ» 37
316. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕУПРАВЛІННЯ№22 46
317. ПРАТ ШУБИНОСТАВСЬКЕ 77
318. ПРАТ ЮНІСТЬ5 101
319. ПРАТ ЮПІТЕРСТРАХУВАННЯЖИТТЯВІЄННАІНШУРАНСГРУП 26
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 129,77 грн 
На рік — 1557,24 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16090/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
25.04.2016 р. 


