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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2016  м. Київ  №454

Щодо видачі ліцензії на прова-
дження професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності депо-
зитарної установи, ТОВ «СТАН
ДАРТРЕЄСТР»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
заявником до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяль-
ності депозитарної установи, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та 
копії ліцензії, затверджених рішенням Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 817 (зі змінами), зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції України 01.06.2013 за № 854/23386, 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР» (01030, м. Київ, ву-
лиця І. Франка, будинок 40-Б; код за ЄДРПОУ 35531361) 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – депозитарної діяльності, а саме депози-
тарної діяльності депозитарної установи.

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

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

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2016  м. Київ  № 455

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринкудіяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ПРИВАТСТОКСЕРВІС», 
код за ЄДРПОУ 32441684

За підсумками розгляду заяви від 11.03.2016 №16031 
та документів, поданих заявником до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
– діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до 
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих 
видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліка-
та та копії ліцензії, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 854/23386, Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 23.06.2016 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-СТОК-СЕРВІС» (01042, 
м. Київ, вулиця Чигоріна, будинок 18, код за ЄДРПОУ 
32441684) ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме: брокерської діяльності; дилерської ді-
яльності.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2016р.  м. Київ  № 456

Щодо анулювання ліцензій на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку 
ТОВ «КЛАС КАПІТАЛ» код за 
ЄДРПОУ 32766725

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», статті 16 Закону Укра-

їни «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(із змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме брокерської діяльності, дилер-
ської діяльності, видані на підставі рішення Комісії від 
15.03.2016 №285 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАС КАПІТАЛ» (01013, м. Київ, ву-
лиця Деревообробна, будинок 1-А; код за ЄДРПОУ 
32766725), відповідно до підпункту 20 пункту 1 розділу IV 
Порядку, у зв’язку з несплатою за видачу ліцензій.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2016р.  м. Київ  №457

Щодо анулювання ліцензій на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку 
ТОВ «АГЕНЦІЯ КОРПОРАТИВ-
НИХ ІНВЕСТИЦІЙ», ідентифіка-
ційний код юридичної особи 
32732261

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами, а саме, брокерської діяльності серії АД 
№ 034419 від 12.06.2012, дилерської діяльності серії АД 
№ 034420 від 12.06.2012, видані на підставі рішення Комі-
сії від 11.06.2012 №466, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ ІН-
ВЕСТИЦІЙ» (03058, м. Київ, вулиця Лебедєва-Кумача, бу-
динок 5, офіс 539, ідентифікаційний код юридичної особи 
32732261), відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV 
Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензій.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 458

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів, емітова-
них СГ ПАТ «Нива» (попередня 
назва С ЗАТ «Нива») 

Відповідно до Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні» у зв’язку з усуненням СГ 
ПАТ «Нива» порушень, які були підставою для винесення 
рішення від 24.09.2013 № 1998 Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Щодо усунення порушень та 
зупинення внесення змін до системи реєстру власників імен-
них цінних паперів та до системи депозитарного обліку цін-
них паперів» та згідно листа Західного територіального 
управління Комісії від 23.03.2016 № 04-1/01/264 (вх. № 512-
ту від 28.03.2016), та листа СГ ПАТ «Нива» від 10.02.2016 
№ 27 (вх. № 1234-з від 15.02.2016),

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 22.04.2016 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних папе-
рів, емітованих СГ ПАТ «Нива» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 03737310) (попередня назва С ЗАТ «Нива»).

2. Виключити СГ ПАТ «Нива» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 03737310) з Переліку Товариств, яким з 
24.09.2013 року зупинено внесення змін до системи де-
позитарного обліку цінних паперів на строк до усунення 

порушення, затвердженого рішенням Комісії від 
24.09.2013 № 1998, як таке, що усунуло порушення.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані СГ ПАТ «Нива» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 03737310), у депозитарній системі України, дане 
рішення Комісії.

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

5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення СГ ПАТ «Нива» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 03737310), Західному 
територіальному управлінню Комісії та ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію «Укра-
їнські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного 
Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), 
Професійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв (іден-
тифікаційний код юридичної особи 24382704).

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 459

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів, емітова-
них ПАТ «Лозівський авторе-
монтний завод»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПАТ «Лозівський авторемонтний завод» порушень, 
які були підставою для винесення рішення Національної 
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комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2014 
№ 642 «Щодо усунення порушень та зупинення внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку цінних папе-
рів», та відповідно до листа Східного територіального 
управління Комісії від 23.03.2016 № 10/1/03/710 (вхід. 
№ 501-ту від 23.03.2016),

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 22.04.2016 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних па-
перів, емітованих ПАТ «Лозівський авторемонтний завод» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 05461510) (попе-
редня назва ВАТ «Лозівський авторемонтний завод»). 

2. Виключити ПАТ «Лозівський авторемонтний завод» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 05461510) з Пе-
реліку Товариств, яким з 13.05.2014 зупинено внесення 
змін до системи депозитарного обліку на строк до усу-
нення порушення, затвердженого рішенням Комісії від 
13.05.2014 № 642, як таке, що усунуло порушення.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПАТ «Лозівський авторемонтний завод» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 05461510), у депози-
тарній системі України, дане рішення Комісії.

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

5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
ПАТ «Лозівський авторемонтний завод» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 05461510), Східному територі-
альному управлінню Комісії та ПАТ «Національний депо-
зитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію «Укра-
їнські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного 
Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), 
Професійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв (іден-
тифікаційний код юридичної особи 24382704).

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

«21» квітня 2016р.   № 460

Щодо зупинення дій ліцензій на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – 
діяльності з торгівлі цінними 
паперами ТОВ «Стіфф компані» 

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ «Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816 та за-
реєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за №862/23394 (із змінами), у зв’язку із виникненням не-
обхідності для проведення перевірки під час проваджен-
ня у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, 
оскільки правопорушення є триваючим та може призвес-
ти до порушення прав інвесторів 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити дії ліцензій на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії 
АВ №581147 від 06.04.2011; дилерської діяльності серії 
АВ №581148 від 06.04.2011р.; видані ТОВ «Стіфф ком-
пані» (83057, м. Донецьк, вулиця Сєвєродвінська, буди-
нок 1, оф. 2; код ЄДРПОУ 37544807).

2. Департаменту інформаційних технологій та діловод-
ства (Є. Фоменко) протягом п'яти робочих днів забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) протягом п'яти робочих днів забезпечити 
опублікування цього рішення в офіційному друкованому 
виданні Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

«21» квітня 2016р.  № 461

Щодо зупинення дій ліцензій на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – 
діяльності з торгівлі цінними па-
перами ТОВ «Перформер Нью» 

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ «Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 
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діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816 та за-
реєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (із змінами), у зв’язку із виникненням 
необхідності для проведення перевірки під час прова-
дження у справі про правопорушення на ринку цінних 
паперів, оскільки правопорушення є триваючим та може 
призвести до порушення прав інвесторів 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити дії ліцензій на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії 
АЕ №286776 від 17.12.2013р.; дилерської діяльності се-
рії АЕ №286777 від 17.12.2013р.; видані ТОВ «Перфор-
мер Нью» (83049, м. Донецьк, вулиця Воїнська, буди-
нок 37; код ЄДРПОУ 38653353).

2. Департаменту інформаційних технологій та діловод-
ства (Є. Фоменко) протягом п'яти робочих днів забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) протягом п'яти робочих днів забезпечити 
опублікування цього рішення в офіційному друкованому 
виданні Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 462

Про включення ВАТ «Україн-
ська торгівельнопромислова 
група «Араміт» до списку емі-
тентів, що мають ознаки фік-
тивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ВАТ «Українська торгівельно-промислова 

група «Араміт» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35759417) до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності (далі - Список).

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ВАТ «Українська 
торгівельно-промислова група «Араміт» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 35759417), фондовим біржам 
та ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийнят-
тя цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 463

Про зупинення обігу цінних па-
перів ВАТ «Українська торгі
вельнопромислова група 
«Араміт» 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», пункту 9 Положення про встановлення ознак 
фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких 
емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності, яке затверджене рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 
10.07.2015 № 980, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії 
про включення ВАТ «Українська торгівельно-промислова 
група «Араміт» до списку емітентів, що мають ознаки 
фіктивності від 21.04.2016 №462

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів ВАТ «Укра-

їнська торгівельно-промислова група «Араміт» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 35759417) крім опера-
цій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням 
та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на 
виконання рішення суду, яке набрало законної сили.
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2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ВАТ «Українська 
торгівельно-промислова група «Араміт» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 35759417) фондовим біржам 
та ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 464

Про включення ПАТ «ЗНВКІФ 
«БІТ КАПІТАЛ» до списку емі-
тентів, що мають ознаки фік-
тивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія 
 з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПАТ «ЗНВКІФ «БІТ КАПІТАЛ» (ідентифі-

каційний код юридичної особи 35680185) до списку емі-
тентів, що мають ознаки фіктивності (далі - Список).

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати прийнят-
тя цього рішення забезпечити відправлення у встановлено-
му порядку копії цього рішення ПАТ «ЗНВКІФ «БІТ КАПІ-
ТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35680185), 
фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-

ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийнят-
тя цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 465

Про зупинення обігу цінних па-
перів ПАТ «ЗНВКІФ «БІТ КАПІ-
ТАЛ» 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні», пункту 9 Положення про встановлення ознак фіктив-
ності емітентів цінних паперів та включення таких емітен-
тів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке 
затверджене рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) від 10.07.2015 
№ 980, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії про включен-
ня ПАТ «ЗНВКІФ «БІТ КАПІТАЛ» до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності від 21.04.2016 №464

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів 

ПАТ «ЗНВКІФ «БІТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 35680185) крім операцій, пов’язаних із ви-
купом цінних паперів, спадкуванням та правонаступни-
цтвом, правочинами, які вчиняються на виконання 
рішення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПАТ «ЗНВКІФ 
«БІТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
35680185), фондовим біржам та ПАТ «Національний де-
позитарій України» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 466

Про включення ПАТ «ВТ» до 
списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПАТ «ВТ» (ідентифікаційний код юридич-

ної особи 31635537) до списку емітентів, що мають озна-
ки фіктивності (далі - Список).

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПАТ «ВТ» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 31635537), фондовим 
біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийнят-
тя цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 467

Про зупинення обігу цінних па-
перів ПАТ «ВТ» 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», пункту 9 Положення про встановлення ознак 

фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких 
емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності, яке затверджене рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 
10.07.2015 № 980, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії 
про включення ПАТ «ВТ» до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності від 21.04.2016 №466

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів ПАТ «ВТ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 31635537) крім 
операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуван-
ням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються 
на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПАТ «ВТ» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 31635537), фондовим 
біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 468

Про включення ПАТ «ЗНВКІФ 
«Інвестиції плюс» до списку 
емітентів, що мають ознаки 
фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції плюс» (іденти-

фікаційний код юридичної особи 35043708) до списку 
емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі - Список).
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2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПАТ «ЗНВКІФ 
«Інвестиції плюс» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 35043708), фондовим біржам та ПАТ «Національний 
депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийнят-
тя цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 469

Про зупинення обігу цінних па-
перів ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції 
плюс» 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні», пункту 9 Положення про встановлення ознак фіктив-
ності емітентів цінних паперів та включення таких емітен-
тів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке 
затверджене рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) від 10.07.2015 
№ 980, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії про включен-
ня ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції плюс» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 35043708) до списку емітентів, що ма-
ють ознаки фіктивності від 21.04.2016 №468

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів 

ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції плюс» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 35043708) крім операцій, пов’язаних із 
викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступ-
ництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рі-
шення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-

новленому порядку копії цього рішення ПАТ «ЗНВКІФ 
«Інвестиції плюс» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 35043708), фондовим біржам та ПАТ «Національний 
депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 470

Про включення ПАТ «Миронів-
ський завод керамічних буді-
вельних матеріалів» до списку 
емітентів, що мають ознаки 
фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПАТ «Миронівський завод керамічних бу-

дівельних матеріалів» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 38689730) до списку емітентів, що мають ознаки 
фіктивності (далі - Список).

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПАТ «Миронів-
ський завод керамічних будівельних матеріалів» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38689730), фон-
довим біржам та ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
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ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийнят-
тя цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 471

Про зупинення обігу цінних па-
перів ПАТ «Миронівський за-
вод керамічних будівельних 
матеріалів»

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», пункту 9 Положення про встановлення ознак 
фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких 
емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності, яке затверджене рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 
10.07.2015 № 980, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії 
про включення ПАТ «Миронівський завод керамічних бу-
дівельних матеріалів» до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності від 21.04.2016 №470

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів ПАТ «Миро-

нівський завод керамічних будівельних матеріалів» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 38689730)крім опера-
цій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та 
правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на ви-
конання рішення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПАТ «Миронів-
ський завод керамічних будівельних матеріалів» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38689730), фон-
довим біржам та ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 472

Про включення ПАТ «Павло-
градський завод синтетичних 
смол та пластичних мас» до 
списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПАТ «Павлоградський завод синтетичних 

смол та пластичних мас» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 38749946) до списку емітентів, що мають озна-
ки фіктивності (далі - Список).

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати прий-
няття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПАТ «Павло-
градський завод синтетичних смол та пластичних мас» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38749946) 
(ідентифікаційний код юридичної особи 35759417), 
фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийнят-
тя цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 473

Про зупинення обігу цінних па-
перів ПАТ «Павлоградський за-
вод синтетичних смол та плас-
тичних мас» 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», пункту 9 Положення про встановлення ознак 
фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких 
емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності, яке затверджене рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 
10.07.2015 № 980, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії 
про включення ПАТ «Павлоградський завод синтетичних 
смол та пластичних мас» до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності від 21.04.2016 №472

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів ПАТ «Пав-
лоградський завод синтетичних смол та пластичних мас» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38749946) крім 
операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуван-
ням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються 
на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПАТ «Павлоград-
ський завод синтетичних смол та пластичних мас» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38749946), фон-
довим біржам та ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 474

Про включення ПрАТ «Страхо-
ва компанія «Перлина Страху-
вання» до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПрАТ «Страхова компанія «Перлина 

Страхування» (ідентифікаційний код юридичної особи 
36257778) до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності (далі - Список).

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПрАТ «Страхова 
компанія «Перлина Страхування» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 36257778), фондовим біржам та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийнят-
тя цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
21.04.2016  м. Київ  № 475

Про зупинення обігу цінних па-
перів ПрАТ «Страхова компанія 
«Перлина Страхування» 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», пункту 9 Положення про встановлення ознак 
фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких 
емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності, яке затверджене рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 
10.07.2015 № 980, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії 
про включення ПрАТ «Страхова компанія «Перлина 
Страхування» до списку емітентів, що мають ознаки фік-
тивності від 21.04.2016 № 474

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів ПрАТ «Стра-

хова компанія «Перлина Страхування» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 36257778) крім операцій, пов’язаних 
із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступ-
ництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рі-
шення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПрАТ «Страхова 
компанія «Перлина Страхування» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 36257778), фондовим біржам та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
21.04.2016  м. Київ  № 476

Про включення ПАТ «Рубіжан-
ський завод хімічних волокон» 
до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПАТ «Рубіжанський завод хімічних воло-

кон» (ідентифікаційний код юридичної особи 38650738) 
до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі - 
Список).

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення 

ПАТ «Рубіжанський завод хімічних волокон» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 38650738), фондовим 
біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийнят-
тя цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 477

Про зупинення обігу цінних па-
перів ПАТ «Рубіжанський за-
вод хімічних волокон» 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», пункту 9 Положення про встановлення ознак 
фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких 
емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності, яке затверджене рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 
10.07.2015 № 980, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії 
про включення ПАТ «Рубіжанський завод хімічних воло-
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кон» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності 
від 21.04.2016 №476

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів ПАТ «Ру-

біжанський завод хімічних волокон» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 38650738) крім операцій, пов’язаних 
із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступ-
ництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рі-
шення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПАТ «Рубіжан-
ський завод хімічних волокон» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 38650738), фондовим біржам та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2016  м. Київ  № 478

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку  діяльності з організації 
торгівлі на фондовому ринку 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА МІЖНА-
РОДНА ФОНДОВА БІРЖА», код 
за ЄДРПОУ 30554892

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 7 та пунк-
ту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», абзацу 7 пункту 13 По-
ложення про Національну комісію з цінних паперів та 
фондового ринку, затвердженого Указом Президента 
України від 23 листопада 2011 року N 1063/2011;

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

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації 
торгівлі цінними паперами серії АВ № 581137 від 
01.04.2011, видану ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТО-

ВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА 
БІРЖА» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Сак-
саганського, будинок 36 В, код за ЄДРПОУ 30554892), на 
підставі рішення Комісії від 20.10.2009 № 1208, як таку, 
що зупинена рішенням Комісія від 15.04.2015 №540 на 
термін до одного року.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 479

Про включення ПрАТ «Україн-
ська міжнародна фондова бір-
жа» до списку емітентів, що ма-
ють ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПрАТ «Українська міжнародна фондова 

біржа» (ідентифікаційний код юридичної особи 30554892) 
до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі - 
Список).

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПрАТ «Україн-
ська міжнародна фондова біржа» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30554892), фондовим біржам та ПАТ 
«Національний депозитарій України» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
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ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийнят-
тя цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 480

Про зупинення обігу цінних па-
перів ПрАТ «Українська міжна-
родна фондова біржа» 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», пункту 9 Положення про встановлення ознак 
фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких 
емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктив-
ності, яке затверджене рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 
10.07.2015 № 980, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії 
про включення ПрАТ «Українська міжнародна фондова 
біржа» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності 
від 21.04.2016 № 479

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів 

ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30554892) крім опера-
цій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням 
та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на 
виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПрАТ «Україн-
ська міжнародна фондова біржа» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30554892), фондовим біржам та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016  м. Київ  № 481

Про включення ПАТ «ЗНВКІФ 
«Юніон капітал» до списку емі-
тентів, що мають ознаки фік-
тивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПАТ «ЗНВКІФ «Юніон капітал» (ідентифі-

каційний код юридичної особи 36137530) до списку емі-
тентів, що мають ознаки фіктивності (далі - Список).

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати при-
йняття цього рішення забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПАТ «ЗНВКІФ 
«Юніон капітал» (ідентифікаційний код юридичної особи 
36137530), фондовим біржам та ПАТ «Національний де-
позитарій України» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийнят-
тя цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
21.04.2016  м. Київ  № 482

Про зупинення обігу цінних па-
перів ПАТ «ЗНВКІФ «Юніон ка-
пітал» 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні», пункту 9 Положення про встановлення ознак фіктив-
ності емітентів цінних паперів та включення таких емітен-
тів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке 
затверджене рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) від 10.07.2015 
№ 980, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії про включен-
ня ПАТ «ЗНВКІФ «Юніон капітал» до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності від 21.04.2016 № 481

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів 

ПАТ «ЗНВКІФ «Юніон капітал» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 36137530) крім операцій, пов’язаних із 
викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступ-
ництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рі-
шення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати прийнят-
тя цього рішення забезпечити відправлення у встановлено-
му порядку копії цього рішення ПАТ «ЗНВКІФ «Юніон капі-
тал» (ідентифікаційний код юридичної особи 36137530), 
фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І. Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«21» квітня 2016  м. Київ  № 487

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринкудіяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ», код за 
ЄДРПОУ 33592899

За підсумками розгляду заяви від 10.03.2016 №40/16 
та документів, поданих заявником до Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцен-
зії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, 
відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на прова-
дження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення лі-
цензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 14.05.2016 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (01033, 
м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 59, офіс 102, код за 
ЄДРПОУ 33592899) ліцензії на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності; ди-
лерської діяльності; андеррайтингу; діяльності з управ-
ління цінними паперами.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2016  м. Київ  № 488

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринкудіяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код за 
ЄДРПОУ 40163445)

За підсумками розгляду заяви від 05.02.2016 вих. 
№20160205-01 та відповідних документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на видачу ліцензій на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі 
ліцензії на провадження окремих видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
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за № 854/23386 (із змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 40163445; 
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця Верхній Вал, 
будинок 4 В/А/, офіс 215) ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме брокерську діяльність, 
дилерську діяльність.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2016  м. Київ  № 489

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринкудіяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «РАЙФАЙЗЕН РЕЄСТР», 
код за ЄДРПОУ 35478151

За підсумками розгляду заяви від 29.02.2016 №523 та 
документів, поданих заявником до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, відповід-
но до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження 
окремих видів професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, На-
ціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «РАЙФАЙЗЕН-РЕЄСТР» (61153, Харків-
ська обл., місто Харків, проспект Ювілейний, будинок 56, 
код за ЄДРПОУ 35478151) ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяль-
ності; дилерської діяльності; андеррайтингу; діяльності з 
управління цінними паперами.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2016  м. Київ  № 491

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринкудіяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «БУДБРОК» ідентифіка-
ційний код юридичної особи 
33996974

За підсумками розгляду заяви від 02.02.2016  
№01-02/02-16 та документів, поданих заявником до На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
на видачу ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії 
на провадження окремих видів професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформ-
лення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «БУДБРОК» (04053, м. Київ, провулок Несто-
рівський, будинок 6, ідентифікаційний код юридичної особи 
33996974) ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними папера-
ми, а саме: брокерської діяльності; дилерської діяльності.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2016  м. Київ  № 492

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринкудіяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «КАПІТАЛ ТАЙМС», код за 
ЄДРПОУ 34431730

За підсумками розгляду заяви від 08.04.2016  
№08-04/16-6 та документів, поданих заявником до Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
видачу ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе-
рами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформ-
лення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 26.07.2016 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ ТАЙМС» (01001, м. Київ, 
Шевченківський район, вулиця Михайлівська, будинок 12 
літера «Б», код за ЄДРПОУ 34431730) ліцензії на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокер-
ської діяльності; дилерської діяльності.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«21» квітня 2016р.  м. Київ  № 493

Щодо анулювання ліцензій на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку 
ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД», код за 
ЄДРПОУ 38282387

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», статті 16 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(із змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ  
№ 263048 від 22.04.2013, дилерської діяльності серії АЕ 
№ 263049 від 22.04.2013, видані на підставі рішення Комі-
сії від 08.11.2012 №1029 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (14005, Черні-
гівська обл., місто Чернігів, проспект Миру, будинок 49 А; 
код за ЄДРПОУ 38282387) на підставі підпункту 2 пункту 1 
розділу ІV Порядку, а саме внесення до Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
запису від 28.03.2016 про проведення державної реєстра-
ції припинення юридичної особи (ліцензіата) у результаті 
її ліквідації, визнання її банкрутом, у тому числі за рішен-
ням суду, відповідно до законодавства.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 21 квітня 2016 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, ТОВ «СТАНДАРТ-
РЕЄСТР»

прийнято рішення 
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2. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами ТОВ «ПРИВАТ-СТОК-СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 32441684 (бро-
керська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

3. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «КЛАС КАПІТАЛ» код за ЄДРПОУ 32766725 (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

4. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «АГЕНЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ», ідентифікаційний код юридичної особи 
32732261 (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

5. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітова-
них СГ ПАТ «Нива» (попередня назва С ЗАТ «Нива»)

прийнято рішення

6. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітова-
них ПАТ «Лозівський авторемонтний завод»

прийнято рішення

7. Щодо зупинення дій ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку  – 
діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «Стіфф компані»

прийнято рішення

8. Щодо зупинення дій ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку  – 
діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «Перформер Нью»

прийнято рішення

9. Про включення ВАТ «Українська торгівельно-промислова група «Араміт» до списку емітен-
тів, що мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

10. Про зупинення обігу цінних паперів ВАТ «Українська торгівельно-промислова група «Араміт» прийнято рішення
11. Про включення ПАТ «ЗНВКІФ «БІТ КАПІТАЛ» до списку емітентів, що мають ознаки фік-
тивності

прийнято рішення

12. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «БІТ КАПІТАЛ» прийнято рішення
13. Про включення ПАТ «ВТ» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності прийнято рішення
14. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «ВТ» прийнято рішення
15. Про включення ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції плюс» до списку емітентів, що мають ознаки фік-
тивності

прийнято рішення

16. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції плюс» прийнято рішення
17. Про включення ПАТ «Миронівський завод керамічних будівельних матеріалів» до списку 
емітентів, що мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

18. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «Миронівський завод керамічних будівельних ма-
теріалів»

прийнято рішення

19. Про включення ПАТ «Павлоградський завод синтетичних смол та пластичних мас» до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

20. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «Павлоградський завод синтетичних смол та плас-
тичних мас»

прийнято рішення

21. Про включення ПрАТ «Страхова компанія «Перлина Страхування» до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

22. Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ «Страхова компанія «Перлина Страхування» прийнято рішення
23. Про включення ПАТ «Рубіжанський завод хімічних волокон» до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності

прийнято рішення

24. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «Рубіжанський завод хімічних волокон» прийнято рішення
25. Про включення ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа» до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

26. Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа» прийнято рішення
27. Про включення ПАТ «ЗНВКІФ «Юніон капітал» до списку емітентів, що мають ознаки фік-
тивності

прийнято рішення

28. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «Юніон капітал» прийнято рішення
29. Щодо затвердження завдання на голосування членам наглядової ради, що представляють 
інтереси держави, на засіданні наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України»

прийнято рішення

30. Щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «Національний депозитарій України»

прийнято рішення

31. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Місто»

прийнято рішення

32. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«АСВІО БАНК»

прийнято рішення



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

33. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

прийнято рішення

34. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серій AQ, AR, AS, AТ, AU, AV, AW, AX, 
AY AZ BA BB Приватного акціонерного товариства «Нео Віта», що пропонуються для публічно-
го розміщення

прийнято рішення

35. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 33592899 (брокерська 
діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

36. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 40163445) (брокерська 
діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

37 Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами ТОВ «РАЙФАЙЗЕН РЕЄСТР», код за ЄДРПОУ 35478151 (брокерська 
діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами)

прийнято рішення

38. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами ТОВ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «ПЕРША ГЛОБАЛЬНА 
ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 37205851) (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

39. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами ТОВ «БУДБРОК» ідентифікаційний код юридичної особи 33996974 
(брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

40. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами ТОВ «КАПІТАЛ ТАЙМС», код за ЄДРПОУ 34431730 (брокерська 
діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

41. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД», код за ЄДРПОУ 38282387 (брокерська діяльність, дилерська діяль-
ність)

прийнято рішення

42. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ПрАТ «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОН-
ДОВА БІРЖА», код за ЄДРПОУ 30554892

прийнято рішення

43. Про надання письмового погодження ТОВ «НОВАВЕСТ» щодо набуття істотної участі у 
професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»

прийнято рішення

44. Про надання письмового погодження Авалії Інвестментс Лімітед щодо набуття істотної 
участі у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»

прийнято рішення

45. Про надання письмового погодження Мазепі І. О. щодо набуття істотної участі у професій-
ному учаснику фондового ринку ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»

прийнято рішення

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих 
документів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТ-
МЕНТС» для виключення відомостей про Пайовий інвес-
тиційний фонд «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ» диверси-
фікованого виду відкритого типу (реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 211545) з Єдиного державного реєстру інститу-
тів спільного інвестування, що є правонаступником Па-
йового інвестиційного фонду «СЕБ фонд грошовий ри-

нок» диверсифікованого виду відкритого типу у зв’язку з 
ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту Пайового 
інвестиційного фонду «ФІДО ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ» 
диверсифікованого виду відкритого типу Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС», зареєстрованого 
15.12.2006 року. Анульовано свідоцтво про внесення ві-
домостей про Пайовий інвестиційний фонд «ФІДО ФОНД 
ОБЛІГАЦІЙНИЙ» диверсифікованого виду відкритого 
типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 211545) Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування від 
05.04.2013 року №545 - 2, видане Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0263ІС від 20 квітня 2016 року.

22.04.2016 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на пресслужбу НКЦПФР обов’язкове.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2015 РІК

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

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«РОДОВІД БАНК»; 14349442; 04136, м.Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3; 
(044) 255-86-56, 0-800-50-88-88.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: аудит річної фінансової звітності АТ «РОДОВІД БАНК» за 2015 
рік не здійснювався.

5. Інформація про загальні збори: 
У 2015 році Наглядовою радою скликались річні Загальні збори акціо-

нерів, які відбулись 27.04.15 року (кворум 99,99 %). Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 

1). Встановлення порядку проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів АТ «РОДОВІД БАНК».

2). Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «РОДО-
ВІД БАНК».

3). Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
АТ «РОДОВІД БАНК».

4). Звіт Правління АТ «РОДОВІД БАНК» за 2014 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду цього звіту.

5). Звіт Наглядової ради АТ «РОДОВІД БАНК» за 2014 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду цього звіту.

6). Звіт Ревізійної комісії АТ «РОДОВІД БАНК» за 2014 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду цього звіту.

7). Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АТ «РО-
ДОВІД БАНК» за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків 
зовнішнього аудитора.

8). Розподіл прибутку та покриття збитків АТ «РОДОВІД БАНК» за під-
сумками роботи в 2014 році.

9). Затвердження розміру річних дивідендів.
10). Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 

«РОДОВІД БАНК» шляхом викладення його у новій редакції.
11). Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного 

акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» шляхом викладення його у 
новій редакції.

12). Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» шляхом викладення 
його у новій редакції.

13). Внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного ак-

ціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» шляхом викладення його у но-
вій редакції.

14). Внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонер-
ного товариства «РОДОВІД БАНК» шляхом викладення його у новій ре-
дакції.

15). Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Пу-
блічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК».

16). Обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «РОДОВІД 
БАНК». 

17). Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з Головою та членами Наглядової ради АТ «РОДОВІД БАНК», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами На-
глядової ради АТ «РОДОВІД БАНК».

Пропозицій щодо змін у переліку питань порядку денного не надходи-
ло. По всім питанням порядку денного рішення прийняті згідно з запропо-
нованими проектами рішень, результати розгляду питань порядку денно-
го розміщені на сайті АТ «РОДОВІД БАНК» www.rodovidbank.com 

6. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів протя-
гом звітного року не приймались. Дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались.

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента 
(тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 8 345 335 8 531 382
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 289 187 615
Кошти в інших банках - 14 355
Кредити та заборгованість клієнтів 66 058 40 885
Усього зобов'язань 5 123 090 5 199 912
Кошти банків 4 837 092 4 930 762
Кошти клієнтів 106 153 76 316
Усього власного капіталу та частка меншості 3 222 245 3 331 470
Статутний капітал 12 359 299 12 359 299
Чистий прибуток/збиток -126 947 - 266 802
Чистий прибуток/збиток на одну просту 
акцію (грн.) 

-0,02 -0,04

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

-0,02 -0,04

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на здійснення тимчасової адміністрації
АТ «РОДОВІД БАНК»   В.М. Куліш

 (підпис)  « 22 » квітня 2016 року
 М.П.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОДОВІД БАНК»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НОВА 
ЛIНIЯ" , 30728887Київська, Києво-
Святошинський, 08162, смт Чабани, 
Одеське шосе, б. 8 044,

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

22.04.2016

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

nl.emitent.in.ua

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17», 01413891, проїзд Га-
лузевий, 22, м. Кременчук, Полтавська обл., 39610, (05366) 4-22-41

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: ksu-17.prat.ua

Голова правління  Давидов В.Л.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17»

Особлива інформація емітента
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СЕЛЕНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 30818912; 3. Місцезнаходження: 67324, с. Дачне, 

Бiляївський р-н, Одеська обл., вул. Гаркавого, 5; 4. Міжміський код та теле-
фон, факс: (0482) 37 23 08, (0482) 37 23 81; 5. Електронна поштова адре-
са: ylp@List.ru; 6. Адреса сторінки в Інтернет: selena-odessa.io.ua

7. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента
18.04.2016 р. обрано на посаду директора – Каштанов Олександр Сергійо-

вич (72,025 % статутного капіталу або 288100,00 грн.), переобрано до складу 
наглядової ради – Литвиненко Микола Антонович (9% статутного капіталу або 
36000,00 грн.), Прохода Юлія Леонідівна (0), обрано до складу наглядової 
ради – Єриняк Микола Іванович (4% статутного капіталу або 16000,00 грн.), 
припинено повноваження члена наглядової ради – Каштанов Олександр Сер-
гійович (72,025 % статутного капіталу або 288100,00 грн.), припинено повно-
важення ревізора – Єриняк Микола Іванович (4% статутного капіталу або 
16000,00 грн.), обрано на посаду ревізора – Круковський Ігор Миколайович (0).

Директор ПРАТ «Селена»  О.С. Каштанов
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Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПАТ «Електроприладпостач», 
01882108, Радiщева 3, м. Київ, Солом'янський, 03124, // 044 206-20-46

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 
«ЮВМ-аудит», 20587317

5. Інформація про загальні збори
20.04.2015, чергові

Перелік питань:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціо-

нерів.
3. Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяль-

ність товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2014 році та 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2014 році та 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків товариства за 2014 рік. 
Результати розгляду питань: 
1. Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі: Голова Лічиль-

ної комісії: Копаниця Н.В.; члени комісії: Хромушина Г.С., Пльонкіна Т.В.; 
2. Затвердити головою Зборів Лисенко Л.М. та обрати секретарем Збо-

рів Кебкала С.М.; 
3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2014 році затвердити, роботу Правління визнати задовіль-
ною; 

4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2014 рік 
та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 
2014 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною; 

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про її роботу у 2014 році. 
Роботу Наглядової ради визнати задовільною; 

6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік; 
7. Прибуток (збитки) Товариства між акціонерами Товариства не розпо-

діляти.
6. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис За результатами звітного та попереднього років 

рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 56924 57045
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5923 6182
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 60 63
Сумарна дебіторська заборгованість 298 306
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 22
Власний капітал 52452 52452
Статутний капітал 998 998
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2531 2344
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 4472 4593
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 -0,02

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

0 -0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3990197 3990197
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутного 
капіталу

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

Правління

ПАТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОТIС» ,
 код за ЄДРПОУ 14357579, 
вул.Чистяківська, 32, м.Київ, 03062, 
(044)490-85-00

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

21.04.2016

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

http://www.otis.com

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РЕМБУД-
ТОРГ», код за ЄДРПОУ 01547829, 
вул.Народного ополчення, буд.21, 
м. Київ, 03151, (044) 249-0948

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

19.04.2016

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

http://rembudtorg.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОТА»
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, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТУРБОТА», 30784145, Шевченкiвський р-н 04116 м.Київ Старокиїв-
ська, буд. 10, 044 5937981

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2016

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

Директор 
ПрАТ «Турбота»  Захожий І. В.



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ ТА 

МЕТАЛООСНАСТКИ»
Річна інформація емітента цінних паперів

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

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

Публiчне акцiонерне товариство «Завод 
металоконструкцiй та металооснастки», 
01267930, 14001, м. Чернiгiв, вул. Попова, 
буд.18, (0462) 66-73-92,

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

20.04.2016

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

www.zmk.cn.ua

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

Товариством з обмежено вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «ЛАНА», 37418340

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

Збори відбулись 22.04.2015. Порядок денний: 
Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи 
голову. Обрання головуючого та секретаря 
загальних зборiв, затвердження регламенту 
загальних зборiв. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради за 
2013, 2014 роки. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2013, 
2014 роки. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної Комiсiї за 2013, 2014 
роки. Затвердження висновку Ревiзiйної 
Комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2013, 
2014 роки. Затвердження рiчного звiту (рiчної 
фiнансової звiтностi) товариства за 2013, 
2014 роки. Розподiл чистого прибутку (збитку) 
2013, 2014 рокiв. Прийняття рiшення про 
припинення повноважень членiв Наглядової 
ради. Обрання членiв Наглядової Ради. 
Затвердження умов договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, 
обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової Ради. Про попереднє схвалення 
значних правочинiв товариства.

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 12513 12122
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2780 3064
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2622 2078
Сумарна дебіторська заборгованість 269 270
Грошові кошти та їх еквіваленти 6593 6344
Власний капітал 10512 11212
Статутний капітал 33 33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10479 11179
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 18
Поточні зобов’язання і забезпечення 2001 892
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-3.28991 4.03471

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

-3.28991 4.03471

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 218851 218851

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

Голова правління  Євсiєнко В. О.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«IНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ 35333145;
3. Місцезнаходження01054, мiсто Київ, Бульварно-Кудрявська, 33;
4. Міжміський код, телефон та факс 044 490-27-48 044 490-27-48;
5. Електронна поштова адреса ymelnik@ingo.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://ingo.ua/ua/ingo-life/rozkrittya-
informaciyi-emitentom;

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 
№ 21) Гордiєнко Iгор Миколайович переобраний на посаду Голови Нагля-
дової ради строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi 
чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися пев-
ним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата 
України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i 
мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а 
також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, 
суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем ,Гене-
ральним директором або членом Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або 
членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю 
Товариства; не перебуває у прямих родинних стосунках з Головним бух-
галтером та iншими посадовими особами. Не володiє часткою в статутно-
му капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товари-
ство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голови 
правлiння АСК «IНГО Україна».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 
№ 21) Шевченко Вiктор Васильович переобраний на посаду Члена На-
глядової ради строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, 
посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону за-
йматися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народ-
ного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника цен-
тральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого 
самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою 
органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним 
службовцем ,Генеральним директором або членом Ревiзiйної комiсiї; не є 
учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують 
з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних стосунках з Го-
ловним бухгалтером та iншими посадовими особами. Не володiє часткою 
в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних да-
них Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду 
Члена правлiння АСК «IНГО Україна».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 
№ 21) Мацак Олександр Миколайович переобраний на посаду Члена На-
глядової ради строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, 
посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону зай-
матися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народ-
ного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника цен-
тральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого 
самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою 
органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним 
службовцем ,Генеральним директором або членом Ревiзiйної комiсiї; не є 
учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують 
з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних стосунках з Го-
ловним бухгалтером та iншими посадовими особами. Не володiє часткою 
в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних да-
них Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду 
Члена правлiння АСК «IНГО Україна».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 
№ 21) повноваження юридичної особи — «АХIНIПСИС ХОЛДIНГС 
ЛIМIТIД»/ACHINIPSIS HOLDINGS LIMITED, як Члена Наглядової ради — 
припинено. Сертифiкат НЕ 344644, виданий реєстратором компанiї  
в м. Нiкосiя, Республiка Кiпр. Строк перебування на посадi 8 мiсяцiв. 
Володiє часткою у статутному капiталi емітента в розмiрi 9,6143% 

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

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

2. Найменування посади            Рижова Тетяна Сергiївна  21.04.2016
Генеральний директор (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) (дата)
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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 «МЛИБОР», код за 
ЄДРПОУ 14226133, вул.Елеватор-
на, буд.1, м.Чернігів, р-н.Новоза-
водський, Чернiгiвська область, 
14026, (0462)72-87-63

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

20.04.2016

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

www.mlybor.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ 
АУДИТ», код за ЄДРПОУ 38013592

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

рум зборів: 95,38% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання 
лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 
Зборів.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2014 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2014 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2014 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

14. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положен-
ня про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про 
виконавчий орган Товариства.

15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-
чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-
жень директору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких 
договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товари-
ством таких правочинів. 

16. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень ди-
ректору на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких догово-
рів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством 
таких правочинів. 

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

Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань рішення прийнято. Питання №8,9 не розглядали, рішення 

не приймали.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачу-

вались.
ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 198888 237247
Основні засоби (за залишковою вартістю) 85625 91158
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 484 466
Сумарна дебіторська заборгованість 97690 143714
Грошові кошти та їх еквіваленти 15001 1850
Власний капітал -30405 39932
Статутний капітал 27082 27082
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -71125 -2131
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 130461 169123
Поточні зобов’язання і забезпечення 98832 28192
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -314,25 -107
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-314 -107

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 223820 223820
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР»

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 «ОБОД»
2.Код за ЄДРПОУ: 13933348
3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд 

Ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 777730
5.Електронна поштова адреса: viobod@mail.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» (прото-

кол від 21.04.16 р.) у зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ревізо-
ра, обрано Ревізором Товариства Слєпиніна Дмитра Олександровича, пас-
порт КО 108004 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 
21.06.2000 р., строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів). Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 30.05.07 р. 
заступник начальника виробництва та збуту ВАТ «СП «Обод»; з 
09.04.09 р. — Голова Ревізійної комісії ВАТ «Обод»; з 21.05.10 р. — Ревізор 
ВАТ «Обод»; з 25.03.2011 р. — Ревізор ПрАТ «Обод». Розмір пакета ак-
цій — 16020 акцій на загальну суму 80100,00 грн., що становить 10,00487  % 
в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені 
з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності, не має. 

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

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

2. Найменування посади
Директор ___________________ Лавецький М.В.  22.04.2016

( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника ) ( дата )

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕН-
ЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцький ремонтно-механічний завод», код 00380391, 39600, Укра-
їна, Полтавська обл., м.Кременчук, вулиця 29 вересня, будинок 10/24, 
офіс 62А, тел. 0677332742

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 22.04.2016. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.rmz.prat.in.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Акцiонерна страхова компанiя 
"IНГО Україна"

2. Код за ЄДРПОУ 16285602
3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, Бульварно-

Кудрявська, 33
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 490-27-44 044 490-27-48

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

http://ingo.ua/ua/company/rozkrittya-
informaciyi-emitentom

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 

№ 56) Гордiєнко Iгор Миколайович переобраний на посаду Голови правлiння 
строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi 
злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом 
дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, 
члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв 
виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є 
вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служ-
би безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або голо-
вою Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом 
органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товари-
ства; не перебуває у прямих родинних стосунках з Головним бухгалтером 
та iншими Членами правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi Това-
риства в розмiрi 0,00032 %. Дозвiл на розкриття персональних даних Това-
риство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голови 
правлiння АСК «IНГО Україна» 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 
№ 56) Колiсецька Людмила Олександрiвна переобрана на посаду Члена 
правлiння строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи 
господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним 
видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата 
України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих 
органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є 
вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служ-
би безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або голо-
вою Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом 
органiв юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не пере-
буває у прямих родинних стосунках з Головним бухгалтером та iншими 
Членами правлiння. Володiє часткою у статутному капiтал емiтентаi в 
розмiрi 0,00032%. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не 
отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Члена правлiння 
АСК «IНГО Україна». 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 
№ 56) Мацак Олександр Миколайович переобраний на посаду Члена 
правлiння строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи 
господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним 
видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата 
України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих 
органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є 
вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служ-
би безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або голо-
вою Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом 
органiв юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не пере-
буває у прямих родинних стосунках з Головним бухгалтером та iншими 
Членами правлiння. Частка у статутному капiталi емiтента вiдсутня. Дозвiл 
на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом 
останнiх 5 рокiв займав посаду Члена правлiння АСК «IНГО Україна». 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 
№ 56) Шевченко Вiктор Васильович переобраний на посаду Члена 
правлiння строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи 
господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним 
видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата 
України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих 
органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є 
вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служ-
би безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або голо-
вою Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом 
органiв юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не пере-
буває у прямих родинних стосунках з Головним бухгалтером та iншими 
Членами правлiння. Частка у статутному капiталi емiтанта вiдсутня. Дозвiл 
на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом 
останнiх 5 рокiв займав посаду Члена правлiння АСК «IНГО Україна». 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 
№ 56) Воровйов Микола Олексiйович переобраний на посаду Члена 
правлiння строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи 
господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним 
видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата 
України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих 
органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є 
вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служ-
би безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або голо-
вою Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом 
органiв юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не пере-
буває у прямих родинних стосунках з Головним бухгалтером та iншими 
Членами правлiння. Частка у статутному капiталi емiтента вiдсутня. Дозвiл 
на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом 
останнiх 5 рокiв займав посаду Члена правлiння АСК «IНГО Україна». 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Гордiєнко Iгор Миколайович 

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.04.2016

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГО УКРАЇНА”

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗЛАТИЦЯ», 
21541131, вул. Закревського 22, 
м. Київ, Деснянський район, 02660, 
(044) 239-23-66

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

25.04.2016 р.

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

д/н

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АТОМ», 
код 25163708, 39605, Україна, Полтав-
ська обл., м.Кременчук, вул.Красіна, 3, 
тел. (0536) 79-70-10

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

22.04.2016

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

www.atom.poltava.ua
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАКОНДИТЕР»

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 

«Полтавакондитер»
2. Код за ЄДРПОУ 00382208
3. Місцезнаходження 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 

10
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 50-50-40 (0532) 50-50-40
5. Електронна поштова адреса Pivnenko_I_V@dominic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dominic.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 

вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. припинено повноваження 
члена Ревiзiйної комiсiї SIGMA ADVISORS INC. (Orange Street in the City of 
Wilmington, County of New Castl, state of D, 1209) у зв’язку iз закiнченням 
строку повноважень. Володiє 16,2265 % статутного капiталу емiтенту. На 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавакондитер» перебував протя-
гом останнiх 3 рокiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. припинено повноваження 
члена Ревiзiйної комiсiї Тертишник Юлiї Вiталiївни (паспорт серiя КО 
№ 515563, виданий Новосанжарським РВ УМВС України в Полтавськiй 
областi 30.08.2003 р.) у зв’язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 
0,00 % статутного капiталу емiтенту. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Полтавакондитер» перебувала протягом останнiх 3 рокiв. Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. припинено повноваження 
члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавакондитер» Гапонової Марiї 
Олександрiвни (паспорт серiя СА № 163981, виданий Бердянським МВ 
УМВС України в Запорiзькiй областi 19.03.1996 р.) у зв’язку iз закiнченням 
строку повноважень. Володiє 0,00 % статутного капiталу емiтенту. На 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавакондитер» перебувала про-
тягом останнiх 3 рокiв.Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Полтавакондитер» Кочкового Олександра Володимировича 
(паспорт серiя ЕН № 490763, виданий Свердловським МВ УМВС України 
в Луганськiй областi 03 березня 2006 р.) строком на 3 роки. Володiє 0,00 % 
статутного капiталу емiтенту. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав поса-
ди — економiста в ПОСП «Бурлуцьке». Посадова особа не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї Тертишник Юлiю Вiталiївну (паспорт серiя КО № 515563, виданий 
Новосанжарським РВ УМВС України в Полтавськiй областi 30.08.2003 р.) 
строком на 3 роки. Володiє 0,00 % статутного капiталу емiтенту. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади — члена Ревiзiйної комiсiї , заступ-
ника Головного бухгалтера, бухгалтера з розрахунку з пiдзвiтними особа-
ми та складами ПАТ «Полтавакондитер». Посадова особа не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї Громову Аллу Анатолiївну (паспорт серiя КО № 774086, виданий 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 03.02.2009 р.) 
строком на 3 роки. Володiє 0,00 % статутного капiталу емiтенту. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади — члена Наглядової ради ПАТ «Пол-
тавакондитер» та начальника вiддiлу по обслуговуванню клiєнтiв 
ПАТ «Полтавакондитер». Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Плаксiй Валерiй Iгорович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.04.2016

(дата)

 Річна інформація емітента
I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНА ФІРМА 

«ХЕРСОНБУД»
(код за ЄДРПОУ 01273243);  

73000, м.Херсон, вул. Кірова,24; (0552 224389)
2. Дата розкриття повного текту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних комісії:
3. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: http://khersonbud.jimdo.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фір-
ма «Рада-аудит» (код за ЄДРПОУ 31221244)

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори відбулись 
31.03.2016р., кворум 88,8%

Порядок денний:
1. 1. Про порядок проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Херсонбуд», обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Про звіт Правління ПАТ «Херсонбуд» за 2015 рік, та ухвалення рі-

шень за результатами розгляду звіту.
3. Про звіт Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд» за 2015рік, та ухвалення 

рішень за результатами розгляду звіту.
4. Про звіт Ревізійної комісії ПАТ «Херсонбуд» за 2015рік.Затверджен-

ня звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність товариства.
5. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Херсонбуд» за 

2015 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) за 2015рік.
Пропозиції до переліку питань до порядку денного не подавались.Всі 

питання порядку денного затверджені.

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства(тис.грн.):

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усьго активів 43432 45542
Основні засоби(за залишковою вартістю) 16489 17194
Запаси 1998 1562
Сумарна дебіторська заборгованість 9809 10265
Грошові кошти та еквіваленти 119 123
Власний капітал 11335 13104
Статутний капітал 1621 1621
Нерозподілений прибуток (830) (378)
Довгострокові зобов’язання 16619 17424
Поточні зобов’язання 14687 15014
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

(0,29277) (0,05570)

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

(0,29277) (0,05570)

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

1543870 1543870

Чистий прибуток -452 -86

Голова Наглядової Ради  Б.М.Сандик

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПОВОРСЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО”
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Поворське ремонтно-транспортне 
пiдприємство", 00902582Волинська , 
Ковельський, 45050, смт. Поворськ, 
вул. Робiтнича, 5 03352 95448,

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

18.04.2016

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

немає
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

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

ПАТ "Готель"Прем'єр Палац" , 
21660999, бульв.Тараса Шевченка/
вул. Пушкінська, буд 5-7/29, м.Київ, 
Київська область, 01004, Україна, 
044 044-12-23

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

20.04.2016

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

http://www.premier-palace.com/

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Аудиторська фірма 
"Віспер — Аудит", 21638764

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 15.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 91,35% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядались на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ 
«ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» (далі — Товариство), припинення повноважень лічиль-
ної комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2014 році.
8. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Результати розгляду питань порядку денного:
ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ 

«ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» (далі — Товариство), припинення повноважень лічиль-
ної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО:

1) Результати голосування:
ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ Не приймало участь у голосуванні або бюле-

тень не дійсний
1339481410 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на За-

гальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів 
акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голо-
суючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних 
зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, 
зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії — Бедій 

Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Мико-
лаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної 
комісії — Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степа-
ненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття 
даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕН-

НОГО:
1) Результати голосування:
ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ Не приймало участь у голосуванні або бюле-

тень не дійсний
1339481410 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на За-

гальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів 
акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голо-
суючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних 
зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, 
зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:
1. Обрати головою Загальних зборів — акціонера Соловйова Юрія Юрі-

йовича та секретарем Загальних зборів — акціонера Глазову Ольгу Валері-

анівну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 
№ 58 від 16 лютого 2015 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний 
регламент:

• для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товари-
ства»  — до 20 хв.;

• для доповіді по усіх питаннях порядку денного — до 10 хв.; 
• усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначен-

ням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
• відповіді по запитанням — до 10 хв.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за 

рішенням голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові 

Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її 
тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:
Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Генерального директора Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО:

1) Результати голосування:
ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ Не приймало участь у голосуванні або бюле-

тень не дійсний
1339481410 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на За-

гальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів 
акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голо-
суючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних 
зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, 
зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ 

ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ Не приймало участь у голосуванні або бюле-

тень не дійсний
1339478410 голосів (99.999776033 % голосів акціонерів, зареєстрованих 

на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % го-
лосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають 
голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загаль-
них зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 3000 голосів (0.000223967 % 
голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які ма-
ють голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.
П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО:

1) Результати голосування:
ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ Не приймало участь у голосуванні або бюле-

тень не дійсний
1339481410 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на За-

гальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів 
акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голо-
суючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних 
зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, 
зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по п’ятому питанню порядку денного:
Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та 

висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 
2014 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ Не приймало участь у голосуванні або бюле-

тень не дійсний
1339478410 голосів (33.999776033 % голосів акціонерів, зареєстрованих на 

Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів ак-

ПАТ “ГОТЕЛЬ “ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ”
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ціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі 
ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акці-
онерів, які мають голосуючі ЦП) 3000голосів (0.000223967 % голосів акціонерів, 
зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (в т.ч. баланс, звіт про 

фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових ко-
штів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2014 році.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ Не приймало участь у голосуванні або бюле-

тень не дійсний
1339475410 голосів (99.999552065 % голосів акціонерів, зареєстрованих на 

Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів ак-
ціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі 
ЦП) 6000 голосів (0.000447935 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загаль-
них зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, 
зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товари-

ства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не нарахо-
вувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про схвалення та/або вчинення правочинів.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ВОСЬМОМУПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) Результати голосування:
ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ Не приймало участь у голосуванні або бюле-

тень не дійсний
1 339 481 410 голосів (91,35 % голосів акціонерів, від загальної кількості 

голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціоне-
рів, від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП) 0 го-
лосів (0 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів, які 
мають голосуючі ЦП) 0 голосів (0 % голосів акціонерів, від загальної кількос-
ті голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:
1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення 

яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчи-
нятись ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» протягом одного року з дати 
прий няття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошо-
вих зобов’язань особи перед ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» граничною 
сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому по-
годженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошо-
вих зобов’язань ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» перед особою гранич-
ною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому 
погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка 
виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, 
кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на під-
писання від імені ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» правочинів в рамках 
встановленої граничної вартості.
6. Інформація про дивіденди. 

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

- - - -

Дата виплати дивідендів - - - -
Опис  У звязку iз отриманими збитками за пiдсумками 

роботи Товариства у 2015 роцi дивiденди не на-
раховувалися та не виплачувалися.

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 598951 621283
Основні засоби (за залишковою вартістю) 421896 482401
Довгострокові фінансові інвестиції 32982 87604
Запаси 12755 11842
Сумарна дебіторська заборгованість 12021 8327
Грошові кошти та їх еквіваленти 3170 2255
Власний капітал -945236 -385958
Статутний капітал 366700 366700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1801376 -1242098
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1336525 878104
Поточні зобов'язання і забезпечення 207662 129137
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0,38 -0,4

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

-0,38 -0,4

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1466800000 1466800000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Публічне акціонерне товариство
«РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННОТАРНИЙ КОМБІНАТ»

повідомляє, що при розміщенні оголошення в щоденному офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» № 59 (2313) від 28.03.2016 року про проведення Загальних зборів акці-

онерів Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-
ТАРНИЙ КОМБІНАТ», було допущено описку стосовно дати складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціоне-
рів, складеного станом на 24-00 годину 22 квітня 2016 року. Правильною 
датою для складання вказаного переліку акціонерів вважати 24-00 годину 
24 квітня 2016 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННОТАРНИЙ КОМБІНАТ»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Приватне акціонерне товариство «ГРОНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00415863
3. Місцезнаходження: 68534, Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Ламб-

рівка
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 740-56-79
5. Електронна поштова адреса: info@grona.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.grona.pat.ua
7. Вид особливої інформації — зміна складу посадових осіб ПрАТ «ГРО-

НА»
ІІ. Текст повідомлення

15.04.2016 р. загальними зборами ПрАТ «ГРОНА» було прийнято 
рiшення про переобрання ревiзора ПрАТ «ГРОНА» Полiновської Катерини 

Олександрiвни на наступнi 3 роки (у звязку iз закiнченням строку її повно-
важень). Полiновська Катерина Олександрiвна, паспорт КМ 200709, вида-
ний Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 18.03.2004 р. 
Часткою в статутному капiталi ПрАТ «ГРОНА» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

15.04.2016 р. наглядовою радою ПрАТ «ГРОНА» було прийнято рiшення 
про переобрання директора ПрАТ «ГРОНА» Паланчук Майї Яковлiвни на 
наступнi 3 роки (у звязку iз закiнченням строку її повноважень). Директор 
Паланчук Майя Яковлiвна, паспорт КМ 294063, виданий Тарутинським РВ 
ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 17.02.2005 р. Часткою в статутному 
капiталi ПрАТ «ГРОНА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

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

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

Директор Паланчук М.Я.,  21.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРОНА»
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДIМ МЕРКУРIЙ»
Річна інформація емітента цінних паперів

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

дження, міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ МЕРКУРIЙ», 01553348, 65028 
Одеська область Малиновський м. Одеса ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄ-
ВА, БУД. 3/5, (048) 7229324

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 www.tdm.pjsc.od.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.  
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА 
«ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ, 21026423

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент — акціонерне товариство) Черговi загальнi збори 
акцiонерiв вiдбулися 23.04.2015 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання 
членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про при-
пинення їх повноважень. 

2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних 
зборiв. 3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати 
фiнансово — господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та його 
затвердження. 4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по 
звiту та балансу Товариства за 2014 рiк та його затвердження. 5. Звiт 
Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2014 роцi та його за-
твердження.

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 

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

Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затверджено-
го рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до по-
рядку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку 
денного: По питанням № 1-8 порядку денного загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО. 
Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились

6. Інформація про дивіденди Рiшення загальних зборiв — Розподiл 
прибутку не проводити. Збитки покрити у вiдповiдностi до вимог чин-
ного законодаства

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
емітента

1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  540  488
Основні засоби (за залишковою вартістю)  418  453
Довгострокові фінансові інвестиції     
Запаси     
Сумарна дебіторська заборгованість  1  2
Грошові кошти та їх еквіваленти  12   
Власний капітал  471  469
Статутний капітал  30  30
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 55  57

Довгострокові зобов’язання і забезпечення     
Поточні зобов’язання і забеспечення  69  19
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 0.05720820  4.69107550

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

 0.05720820  4.69107550

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  17480  17480
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Голова Правлiння ____________ Грiнчук Микола Семенович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

“IНГО УКРАЇНА”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Акцiонерна страхова 
компанiя "IНГО Україна"

2. Код за ЄДРПОУ 16285602
3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, Бульварно-

Кудрявська,33
4. Міжміський код, телефон та факс 044 490-27-44 044 490-27-48
5. Електронна поштова адреса ymelnik@ingo.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://ingo.ua/ua/company/
rozkrittya-informaciyi-emitentom

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 

№ 56) Малiновський Володимир Болеславович обраний на посаду Члена 
Наглядової ради строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, 
посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займа-
тися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного 
депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних 
i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а 
також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, 
суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом 
або головою Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом 
органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товари-
ства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером 
та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товари-
ства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. 
Протягом останнiх пяти рокiв обрана особа посад не займала.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 
№  56) Нємой Олександр Михайлович обраний на посаду Члена Наглядової 
ради строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи 
господарськi злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним 
видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата Укра-
їни, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих 
органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є 
вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служ-
би безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або головою 
Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння 
юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у 
прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. 
Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття 
персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв 
займав посаду Радника Голови правлiння ПрАТ «АСК «IНГО Україна».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол 
№ 56) Поляков Юрiй Петрович обраний на посаду Члена Наглядової ради 
строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi 
злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом 
дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, чле-
на Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв ви-
конавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є 
вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служ-
би безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або головою 
Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння 
юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у 
прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. 
Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття 
персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв 
займав посаду керiвника структурного пiдроздiлу акцiонерного товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Гордiєнко Iгор Миколайович 

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.04.2016

(дата)
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Повідомлення про підсумки голосування на чергових (річних)
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Перший експедиційний загін підводних

та гідротехнічних робіт» 20 квітня 2016 року
Чергові (річні) Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного това-

риства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» 
розпочато о 13 год. 00 хв., 20 квітня 2016 року, за адресою: м. Київ, вул. Пе-
тра Сагайдачного, 12, третій поверх, зал засідань.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах становить 246 осіб. 

Загальна кількість голосів акціонерів, згідно переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних зборах — 42317 (сорок дві тисячі триста 
сімнадцять) голосів.

Реєстраційною комісією було зареєстровано прибулих на Збори акціоне-
рів — власники голосуючих акцій Товариства та їх представники, які у сукуп-
ності володіють 36 904 (тридцять шість тисяч дев’ятсот чотири) простими 
іменними акціями Товариства , що відповідає 36 904 (тридцять шість тисяч 
дев’ятсот чотири) голосам і складає 87,21 % голосів від загальної кількості 
голосів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. На Чергових (річних) 
Загальних зборах акціонерів був наявний кворум. Згідно зі ст. 41 Закону 
України «Про акціонерні товариства» Збори є правомочними.

Голосування на Чергових (річних) Загальних зборах акціонерів з питань 
порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення були прийняті по всіх питаннях порядку денного:
1. По першому питанню порядку денного — «Про обрання лічильної 

комісії»
Голосували:

Кількість 
учасників Зборів, 
що беруть участь 

у голосуванні

Кіль-
кість 

голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 2 36 904 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

1. Голова Комісії: Пастернак Марія Василівна;
2. Член комісії:  Гмиря Валентина Йосипівна;
3. Член комісії: Заржицький Віталій Леонідович

2. По другому питанню порядку денного — «Про прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту наглядової ради»

Голосували:
Кількість 

учасників Зборів, 
що беруть участь 

у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 2 36 904 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
Затвердити звіт наглядової ради за 2015 рік.
3. По третьому питанню порядку денного — «Про прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Генерального директора»
Голосували:

Кількість 
учасників Зборів, 
що беруть участь 

у голосуванні

Кіль-
кість 

голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 2 36 904 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
Затвердити звіт генерального директора за 2015 рік.
4. По четвертому питанню порядку денного — «Про затвердження 

річного звіту Товариства за 2015 рік (Про затвердження балансу Товариства 
за 2015 рік.)» 

Голосували:
Кількість 

учасників Зборів, 
що беруть участь 

у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 2 36 904 100

«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.
5. По п’ятому питанню порядку денного — «Про розподіл прибутку 

(збитків) Товариства за 2015 рік та порядок виплати дивідендів» 
Голосували:

Кількість 
учасників Зборів, 
що беруть участь 

у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 1 36 874 99,92
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 1 30 0,08
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
1. Спрямувати весь чистий прибуток Товариства за 2015 рік в розмірі  

817 000,00 гривень на розвиток Товариства. 
2. Дивіденди за наслідками роботи за 2015 рік не нараховувати та не 

виплачувати.
6. По шостому питанню порядку денного — «1. Про схвалення право-

чинів, що вчинені Товариством у 2015 році, сума яких перевищила  
500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, а саме:

1.1. з ТОВ «СОБІ» (код ЄДРПОУ 16476986) про надання послуг з пере-
везення та вивантаження піску на суму 5 211 164,65 грн.;

1.2. з ТОВ «Дім-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37332735) про надання юри-
дичних послуг на загальну суму 836 600,00 грн. 

1.3. з ТОВ «ТВК Полюс» (код ЄДРПОУ 38409358) на поставку палива на 
загальну суму 1 275 202,85грн. 

1.4. з ТОВ «Технологічна паливна компанія» (код ЄДРПОУ 39102316) на 
поставку палива на загальну суму 932 442,15 грн.

2. Про схвалення прийнятих рішень у 2015 році щодо:
- відчуження екскаватора колісного «Борекс-2102» (реєстраційний но-

мер 60796 АА) Подільському районному у м. Києві військовому комісаріату 
згідно наряду.

- прийняття участі у створенні (заснуванні) Асоціації «Річки України» у 
якості співзасновника;

- укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна, 
а саме міжрейсової бази відпочинку з АСК «УКРРІЧФЛОТ» (код 00017733) 
за ціною, що не буде перевищувати 550 000,00 грн.

- з компанією ГЕЛЕС ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 
286956) на отримання позики, що не може перевищувати 590 000,00 дола-
рів США та з відсотком річних не більше 1 %, строком повернення до 
01 грудня 2019 р. 

- надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позики) 
ТОВ «Дім-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37332735) у сумі 300 000,00 грн. на 
строк до 31.12.2016 року.

Голосували:
Кількість 

учасників Зборів, 
що беруть участь 

у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 2 36 904 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
1. Схвалити правочини, що вчинені Товариством у 2015 році, сума яких 

перевищила 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, а саме:
1.1. з ТОВ «СОБІ» (код ЄДРПОУ 16476986) про надання послуг з пере-

везення та вивантаження піску на суму 5 211 164,65 грн.;
1.2. з ТОВ «Дім-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37332735) про надання юри-

дичних послуг на загальну суму 836 600,00 грн. 
1.3. з ТОВ «ТВК Полюс» (код ЄДРПОУ 38409358) на поставку палива на 

загальну суму 1 275 202,85грн. 
1.4. з ТОВ «Технологічна паливна компанія» (код ЄДРПОУ 39102316) на 

поставку палива на загальну суму 932 442,15 грн.
2. Схвалити прийнятті рішення у 2015 році щодо:
- відчуження екскаватора колісного «Борекс-2102» (реєстраційний но-

мер 60796 АА) Подільському районному у м. Києві військовому комісаріату 
згідно наряду.

- прийняття участі у створенні (заснуванні) Асоціації «Річки України» у 
якості співзасновника;

- укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна, 
а саме міжрейсової бази відпочинку з АСК «УКРРІЧФЛОТ» (код 00017733) 
за ціною, що не буде перевищувати 550 000,00 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ»
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- з компанією ГЕЛЕС ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 
286956) на отримання позики, що не може перевищувати 590 000,00 дола-
рів США та з відсотком річних не більше 1%, строком повернення до 
01  грудня 2019 р. 

- надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позики) 
ТОВ «Дім-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37332735) у сумі 300 000,00 грн. на 
строк до 31.12.2016 року.

7. По сьомому питанню порядку денного — «Про попереднє схвален-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством» 

Голосували:
Кількість 

учасників Зборів, 
що беруть участь 

у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 2 36 904 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попере-
дньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, а саме:

1.1. договори на виконання будівельних робіт на загальну суму не біль-
ше 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));

1.2. договори купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, застав, 
порук, найму (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує  
13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));

1.3. правочинів щодо відчуження Товариством об’єктів нерухомого май-
на, що знаходяться у власності Товариства, та які розташовані за адресою: 
м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 12 та за адресою м. Київ, вул. Електриків, 16 
за ціною, погодженою з Наглядовою радою на момент вчинення правочину 
щодо відчуження даного нерухомого майна;

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що ви-
конує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих за-
гальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товари-
ства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання 
попереднього дозволу Наглядової ради.

Голова Загальних зборів  О.М. Козачук

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОМСНАБ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
емітента за 2015 рік.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Промснаб», 23598684, 85102, 
Донецька область, Костянтинiвка 
Богдана Хмельницького, 1; 
06-272-6-01-86

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

22.04.2016 

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

promsnab.in.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БЕЗПЕКА»

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

Приватне акціонерне 
товариство «БЕЗПЕКА»
код ЄДРПОУ 14369163,
місцезнаходження: 01021, 
м. Київ, вул. Кловський узвіз 
буд. 9/2, квартира 40 
телефон (044) 292-20-03

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

25.04.2016 року

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

www.prat-bezpeka.com.ua

Генеральний директор ПрАТ «БЕЗПЕКА»
А.І. Штепура

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 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Iнвест-
Будресурс»

2. Код за ЄДРПОУ 33599166
3. Місцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, 

будинок 38
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 528-04-19 (044) 528-04-19
5. Електронна поштова адреса mav@development-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.invest-budresurs.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товари-

ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 
22.04.2016 р. та заявою вiд 22.04.2016 р. Харлапiн Дмитро Євгенович, пас-
порт серiї КВ 334997 виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у 
Львiвськiй обл., Член Ревiзiйної комiсiї припиняє за власним бажанням ви-
конання повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї з 22.04.2016 р. Перебував на 
посадi 3 рокiв 0 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з ко-
рисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi 
не має. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 
22.04.2016 р. обрали Члена Ревiзiйної комiсiї Зєнкову Iрину Валентинiвну, 
паспорт серiї КН 008987 виданий Миргородським МРВ УМВС України в 
Полтавськiй обл. з 22.04.2016 р. по 31.03.2019 р. Займає посаду фiнансового 
аналiтика ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ранiше займала по-
сади Директора ТОВ «Центр Технiчної Iнвентаризацiї» та Заступника ди-
ректора ТОВ «Хрещатикбудiнвест». Часткою в статутному капiталi товари-

ства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 
22.04.2016 р. обрали (переобрали) Голову Ревiзiйної комiсiї Пашковську 
Iрину Дмитрiвну, паспорт серiї ТТ 060760 виданий Оболонським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi. з 22.04.2016 р. по 31.03.2019 р. Займає посаду 
фiнансового директора ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ранiше 
займала посади та займає за сумiсництвом Генеральний директор 
ТОВ «Хрещатик Iнвестбуд», Фiнансовий директор ТОВ «Сервiс-Технобуд» 
та Директор ТОВ «ХРЕЩАТИКБУДIНВЕСТ». Часткою в статутному капiталi 
товариства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корис-
ливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не 
має.

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 
22.04.2016 р. обрали (переобрали) Члена Ревiзiйної комiсiї Хрупчик Марiю 
Юхимiвну, паспорт серiї СМ 469872 виданий ЦСВМ К-Святошинського РВ 
України в Київськiй обл. з 22.04.2016 р. по 31.03.2019 р. Займає посаду 
Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ранiше 
зай мала посади та займає за сумiсництвом Головний бухгалтер ТОВ «Хре-
щатик Iнвестбуд», Головний бухгалтер ТОВ «ХРЕЩАТИКБУДIНВЕСТ», Го-
ловний бухгалтер ТОВ «ВК-Iнвестбуд», Головний бухгалтер ТОВ «Київський 
Архiтектурно-Проектний Альянс» та Головний бухгалтер ТОВ «Юкрейнiан 
Девелопмент Партнерс». Часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

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

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

2. Найменування посади Хабiн Роман Рiнатович
Директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.04.2016
(дата)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«IНВЕСТБУДРЕСУРС»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЧЕРНIГIВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЕЛЕГАНТ”

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Чернiгiвська швейна 
фабрика "Елегант"

2. Код за ЄДРПОУ 05502634
3. Місцезнаходження 14017 м. Чернiгiв проспект 

Перемоги, 41
4. Міжміський код, телефон та факс 0462 65 39 30 0462 65 39 30
5. Електронна поштова адреса na@elegant-cg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

elegantfactory.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів вiд 20.04.2016 року, прото-

кол № 1. достроково припинено повноваження членів Наглядової ради:
1. Голови Наглядової ради Романовської Олени Микитівни, володіє 

6,69% акціями емітента, перебувала на посаді з 25.04.2014 року. До кримі-
нальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

2. Члена Наглядової ради Нємцевої Тамари Євгенівни володіє 7,75% 
акціями емітента, перебувала на посаді з 25.04.2014 року. До кримінальної 

відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів вiд 20.04.2016 року, прото-
кол № 1. до складу Наглядової ради обрано :

1. Члена Наглядової ради Романовську Олену Микитівну, терміном на 
три роки. Володіє 6,69% акціями емітента. До кримінальної відповідаль-
ності за посадові та корисливi злочини не притягалась. Посади, якi обiймала 
протягом останніх п'яти рокiв — Голова Наглядової ради, головний iнженер 
ПрАТ «ЧШФ «Елегант». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

2. Члена Наглядової ради Нємцеву Тамару Євгенівну терміном на три 
роки. Володіє 7,75% акціями емітента. До кримінальної відповідальності за 
посадовi та корисливi злочини не притягалась. Посади, якi обiймала про-
тягом останнiх п'яти рокiв — Член Наглядової ради, головний бухгалтер 
ПрАТ «ЧШФ «Елегант». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

3. Члена Наглядової ради Тарасовця Олександра Миколайовича термі-
ном на три роки, акціями емітента не володіє. До кримiнальної 
вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягався. Посади, 
якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв — ПАТ «ЧБ «Спорттовари», ди-
ректор. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Романовська Наталiя 

Олександрiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.22
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ"ПОЛIС-ЦЕНТР"

2. Код за ЄДРПОУ 30649444
3. Місцезнаходження 88000 Ужгород Грушевського, 78А
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-54-38 (0312) 66-41-97
5. Електронна поштова адреса polis-centr@mail.lviv.ua ; polis-

centr@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя»Полiс-

Центр» протокол № 29 вiд 20.04.2016 року припинено повноваження чле-
на наглядової ради Гiсема Володимира Васильовича ( посадова особа не 
надавала згоди на розкриття паспортних даних) у зв»язку iз закiнченням 
строку на який його було обрано. Особа перебувала на вказанiй посадi з 
19.04.2013 року до 20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя»Полiс-
Центр» протокол № 29 вiд 20.04.2016 року припинено повноваження чле-
на наглядової ради Селехмана Володимира Юрiйовича ( посадова особа 
не надавала згоди на розкриття паспортних даних) у зв»язку iз закiнченням 
строку на який його було обрано. Особа перебувала на вказанiй посадi з 
19.04.2013 року до 20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя»Полiс-
Центр» протокол № 29 вiд 20.04.2016 року припинено повноваження чле-
на наглядової ради Бiлинець Надiю Григорiвну ( посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних) у зв»язку iз закiнченням строку 
на який його було обрано. Особа перебувала на вказанiй посадi з 
19.04.2013 року до 20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя»Полiс-
Центр» протокол № 29 вiд 20.04.2016року призначено Гiсема Володимира 
Васильовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспорт-

них даних) членом наглядової ради ПрАТ «СК»Полiс-Центр» строком на 
три роки. Протягом своєї дiяльностi особа займала наступнi посади:Голова 
комiсiї з припинення (перетворення) ОП Ужгородський коньячний завод 
(2011-2016 р.р.) (основне); Генеральний директор Корпорацiї «Закарпат-
садвинпром» (1997-2016 р.р.), Генеральний директор ТОВ «Плоскiвський 
завод мiнеральних вод» (2009-2016 р.р.) (за сумiсництвом), член няглядо-
вої ради ПрАТ «Страхова компанiя»Полiс-Центр» з 30.08.2011року до 
19.04.2013року, та з 19.04.2013року до 20.04.2016року. Особа не володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз об-
ранням нового складу членiв Наглядової ради ПрАТ «СК»Полiс-Центр». 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя»Полiс-
Центр» протокол № 29 вiд 20.04.2016року призначено Селехмана Воло-
димира Юрiйовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття пас-
портних даних) членом наглядової ради ПрАТ «СК»Полiс-Центр» строком 
на три роки. Протягом своєї дiяльностi особа займала наступнi посади: 
Директор ТОВ «Плодоовоч-Уж» (основне); директор ДП «Тиса-Люкс» 
ТОВ «Плодоовоч-Уж»(за сумiсництвом); директор ДП «Тиса-Прiм» 
ТОВ «Плодоовоч-Уж»(за сумiсництвом); директор ДП «Тиса-Свалява» 
ТОВ «Плодоовоч-Уж»(за сумiсництвом); директор ДП «Тиса-Виноградiв» 
ТОВ «Плодоовоч-Уж»(за сумiсництвом), член наглядової ради ПрАТ «Стра-
хова компанiя»Полiс-Центр» з 30.08.2011року до 19.04.2013року, та 
з19.04.2013року до 20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутно-
му капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз обранням нового складу членiв 
Наглядової ради ПрАТ «СК»Полiс-Центр». 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя»Полiс-
Центр» протокол № 29 вiд 20.04.2016року призначено Бiлинець Надiю 
Григорiвну (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних 
даних) членом наглядової ради ПрАТ «СК»Полiс-Центр» строком на три 
роки. Протягом своєї дiяльностi особа займала наступнi посади: Директор 
ТОВ «Латуж» (1996-2016 р.р.) (основне); Директор ТОВ «Гастроном-
Мукачево» (2013-2015 р.р.) (за сумiсництвом), член наглядової ради 
ПрАТ «Страхова компанiя»Полiс-Центр» з19.04.2013року до 
20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення 
прийняте у зв'язку iз обранням нового складу членiв Наглядової ради 
ПрАТ «СК»Полiс-Центр». 

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

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

2. Найменування посади Мерза Денис Бейлович
Т.в.о.Директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.21
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОЛIСЦЕНТР»
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Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Науково-дослiдний i проектно-
конструкторський iнститут атомного та 
енергетичного насособудування», 
00220477Сумська , Сумський, 40003, м 
Суми, 2-га Залiзнична, 2 (0542) 25-13-71,

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

22.04.2016

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

vniiaen.sumy.ua

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

Аудиторська компанiя — Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-
Аудит Лтд.», 30674018 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство) Річні загальні збори акціонерів (далі 
збори) відбулися 26 — 27 червня 2015 року. Збори були скликані за ініціа-
тивою Наглядової ради ПАТ «ВНДІАЕН». Пропозиції до переліку питань 
порядку денного з боку інших осіб не надходило. 
Перелік питань, що виносяться на голосування(порядок денний Загальних 
зборів):1.Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення 
голосування на загальних зборах товариства.2.Обрання головуючого та 
секретаря загальних зборів товариства.3.Затвердження порядку ведення 
(регламенту) загальних зборів товариства.4.Звіт виконавчого органу про 
результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009-
2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.5.Звіт на-
глядової ради товариства про роботу за 2009-2014 роки та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду. 6.Звіт ревізійної комісії товариства за 
2009-2014 роки та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.7.Затвердження висновків ревізійної комісії за 2009-2014 
роки.8.Затвердження річних звітів товариства за 2009-2014 
роки.9.Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2010-
2014 роки.10.Визначення основних напрямків діяльності товариства на 
2015 рік.11.Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження роз-
міру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роках.12.Про зміну найменування товари-
ства у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з ви-
могами Закону України «Про акціонерні товариства». 13. Внесення змін до 
статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв’язку 
з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону 
України «Про акціонерні товариства».14.Внесення змін та доповнень до 
внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій 
положень: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, 
Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію у 
зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами 
Закону України «Про акціонерні товариства».15 Прий няття рішення про 
припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 
16.Обрання членів наглядової ради товариства.17.Затвердження умов 
договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
наглядової ради.18.Прийняття рішення про припинення повноважень го-
лови та членів ревізійної комісії товариства.19.Обрання членів ревізійної 
комісії товариства.20.Затвердження умов договорів (цивільно-правових 
або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
Результати розгляду питань порядку денного:1.Обрано головою лiчильної 
комiсiї:Бугаєнка В’ячеслава Юрiйовича ;Обрано членами лiчильної 
комiсiї:Токарєва Олексiя Володимировича Литвиненко Свiтлану 
Василiвну ; Обрано секретарем лiчильної комiсiї: Глуховцеву Наталiю 
Олександрiвну . 2. Обрано головуючим загальних зборiв товариства: Глу-
щенка Григорiя Анатолiйовича ; Обрано секретарем загальних зборiв то-
вариства: Денисенка Романа Вiкторовича ; № Затверджено порядок ве-
дення (регламент) загальних зборiв товариства. ; 4. Звiт виконавчого 
органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 
2009-2014 роки взято до вiдома.5. Звiт наглядової ради товариства про 
роботу за 2009-2014 роки взято до вiдома. 6. Звiт ревiзiйної комiсiї товари-
ства за 2009-2014 роки взято до вiдома.7. Затверджено висновки ревiзiйної 
комiсiї за 2009-2014 роки.8. Затверджено рiчнi звiти товариства за 2009-
2014 роки. 

9. Знято з розгляду питання про затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi товариства на 2010-2014 роки. 10. Визначено та затверджено 
основнi напрямки дiяльностi товариства на 2015 рiк.11.Розподiлено при-
буток товариства за результатами дiяльностi у 2009 роцi ; 12. Затверджео 
найменування товариства Публiчне акцiонерне товариство «Науково-
дослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетично-
го насособудування», скорочена назва — ПАТ «ВНДIАЕН».13. Внесено та 
затверджено змiни до статуту ВАТ «ВНДIАЕН» шляхом викладення в 
новiй редакцiї. 14. Внесено та затверджено змiни до внутрiшнiх положень 
товариства шляхом викладення їх в редакцiї: Положення про Загальнi 
збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Вико-
навчий орган, Положення про ревiзiйну комiсiю.15.Припининено повнова-
ження голови та членiв наглядової ради товариства у повному складi. 
16.Обрано членами наглядової ради товариства: Фонд державного майна 
України , Блейчик Марина Юрiївна , Матвiєв Максим Борисович , Публiчне 
акцiонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного ма-
шинобудування «Насосенергомаш» , Соколов Олег Анатолiйович , Ямбу-
ренко Володимир Миколайович ;17. Затверджено умови договору, що 
укладатиметься товариством з членами наглядової ради товариства. 
18. Припинено повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї товари-
ства у повному складi.19.Обрано членiв ревiзiйної комiсiї товариства:. Ле-
вин Максим Євгенович , Гриненко Рита Леонiдiвна ,Тарасова Ольга 
Германiвна .20 Затверджено умови договору, що укладатиметься товари-
ством з членами ревiзiйної комiсiї.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 107000.000 0.000

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.000 0.000 0.0024 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 53884.25 0.000

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

01.07.2015

Дата виплати дивідендів 22.12.2015
Опис На загальних зборах акцiонерiв вiд 26-27 червня було прийняте 

рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Това-
риства у 2009 — 2014 роках. Дата складення перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв — 01.07.2015 . Дивiденди 
були сплаченi акцiонерам: 22.06.2015 — 53,5 тис. грн.. (на дер-
жавну частку за 2014 рiк), 22.12.2015 — 384,25 тис. грн. (акцiонерам 
резидентам за 2014 роки). 

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 33206 31496
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16182 14943
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4684 4793
Сумарна дебіторська заборгованість 183 139
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 89
Власний капітал 30409 29531
Статутний капітал 11234 11234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18326 18297
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 153 124
Поточні зобов’язання і забезпечення 2644 1841
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.00505 0

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

0.00505 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 44935216 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутно-
го капіталу

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВОДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
IНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА», 
19361386, м. Київ, р-н. Печерський, 01001, м. Київ, 
вул. Ольгинська, 3 
(044) 280-98-03, (044) 280-33-51

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

22.04.2016 р.

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

www.arkada.ua /ua/top/32/public

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми 
(П. І. Б. аудито-
ра — фізичної осо-
би — підприємця), 
якою проведений 
аудит фінансової 
звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БДО», 20197074

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

03.04.2015 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори.
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах:
Порядок денний :
1.Обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї та прий-
няття рiшення про припинення їх повноважень. Обран-
ня голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 
Прийняття рiшення з процедури проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту 
Правлiння про результати роботи Банку за пiдсумками 
2014 року i про основнi напрямки дiяльностi в 2015 роцi.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту 
Спостережної ради.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту та 
висновку Ревiзiйної комiсiї.
5.Розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора. Затвер-
дження заходiв за результатами розгляду висновкiв 
аудиторської фiрми.
6.Затвердження рiчного звiту Банку (рiчних результатiв 
дiяльностi).
7.Про порядок розподiлу прибутку Банку за 2014 рiк.
8.Про внесення змiн та доповнень до Статуту Банку.
9.Про затвердження Принципiв корпоративного 
управлiння.
10.Про затвердження Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв Банку.
11.Про затвердження Положення про Спостережну 
раду Банку.
12.Про затвердження Положення про Правлiння Банку.
13.Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю 
Банку.
14.Про припинення повноважень (вiдкликання) членiв 
Спостережної ради.
15.Про визначення кiлькiсного складу Спостережної 
ради Банку.
16. Про обрання членiв Спостережної ради.
17. Про обрання Голови Спостережної ради. 
18.Про обрання заступника Голови Спостережної ради.
19.Про затвердження умов договорiв з Головою, за-
ступником та членами Спостережної ради, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання (визначення) 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
та змiн до них.
20.Про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть 
вчинятись до наступних рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв в ходi поточної господарської дiяльностi, 
рiшення про укладення яких приймається Загальними 
зборами акцiонерiв.
21.Про сплату членських внескiв до Мiжнародної федерацiї 
адмiнiстраторiв пенсiйних фондiв (FIАР) за 2015 рiк.

За результатами голосування по 1 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 2 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 3 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 4 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1  голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 5 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1  голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 6 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1  голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 7 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 8 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» необхiдною бiльшiстю голосiв, що 
складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, що мають 
право приймати участь у голосуваннi по цьому питан-
ню (приймається бiльш як трьома чвертями голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй).

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»
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Питання приймається.
За результатами голосування по 9 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 10 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 11 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 12 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 13 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 14 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 15 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 16 питанню порядку 
денного:
Рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування.
Обрано бiльшiстю голосiв членами Спостережної ради 
ПАТ АКБ «АРКАДА» на трирiчний термiн: Кравченка Ва-
силя Iвановича, Кошубську-Марiот Людмилу Семенiвну, 
Зуллас Олену Владиславiвну, Бабича Геннадiя Федоро-
вича, Бугеру Сергiя Iвановича, Шарову Наталiю Юрiївну.
Кiлькiсть голосiв, наданих за кожного з кандидатiв:
- за Кравченка Василя Iвановича — 218 475 902 голоси,

- за Кошубську-Марiот Людмилу Семенiвну — 
218 475 902 голоси,
- за Зуллас Олену Владиславiвну — 218 475 902 голоси,
- за Бабича Геннадiя Федоровича — 218 475 902 голоси,
- за Бугеру Сергiя Iвановича — 218 475 902 голоси,
- за Шарову Наталiю Юрiївну — 218 475 902 голоси.
За результатами голосування по 17 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 18 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 19 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
За результатами голосування по 20 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» бiльшiстю голосiв, що складає 
99,2431% голосiв вiд їх загальної кiлькостi (приймаєть-
ся бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 
кiлькостi).
Питання приймається.
За результатами голосування по 21 питанню порядку 
денного:
Проголосували «За» простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй, що складає 100% голосiв вiд кiлькостi присутнiх, 
що мають право приймати участь у голосуваннi по цьо-
му питанню (при необхiднiй кiлькостi 50% голосiв + 
1 голос вiд кiлькостi присутнiх).
Питання приймається.
Правлiння та акцiонери ПАТ АКБ «АРКАДА» надавали 
пропозицiї Спостережнiй радi банку щодо перелiку пи-
тань порядку денного.

6. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Інформація про 
дивіденди. Iнформацiю про дивiденди не включено до складу регулярної 
рiчної iнформацiї ПАТ АКБ «АРКАДА» в зв`язку з тим, що протягом 
звiтного року та протягом перiоду, що передував звiтному року рiшення 
про виплату дивiдендiв не приймались. В звiтному роцi дивiдендiв 
виплачено не було. Протягом перiоду, що передував звiтному року було 
виплачено дивiдендiв на суму 85 гривень 69 копiйок згiдно рiшення 
Загальних зборiв АКБ «Аркада» вiд 04.04.2001р. (Протокол №1).

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3591026 2501736
Грошові кошти та їх еквіваленти 108139 116507
Кошти в інших банках 0 0
Кредити та заборгованість клієнтів 2309476 2061667
Усього зобов’язань 2906354 2183330
Кошти банків 144986 186033
Кошти клієнтів 2608917 1769524
Усього власного капіталу та частка меншості 684672 318406
Статутний капітал 231733 231733
Чистий прибуток/(збиток) 51879 7675
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Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.24 0.03

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

0.24 0.03

Голова Правління  _______________  Паливода К.В. 
ПАТ АКБ «АРКАДА»  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  22.04.2016р. 
  (дата) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ»
Річна інформація емітента цінних паперів

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

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«КОМПАНIЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ», 
33072627, Одеська обл.., Приморський, 
65039, мiсто Одеса, проспект Гагарiна, 
12-А, (048) 705-81-57,

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

25.04.2016

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

ktp.emitents.od.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЕКОНОМIЧНI 
ПРIОРИТЕТИ», 34995264 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТОР-
СЬКА ФIРМА «ЕКОНОМIЧНI 
ПРIОРИТЕТИ», 34995264

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

звітний попере-
дній

Усього активів 4655,1 5284,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4655,1 5284,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 38,6 150,6
Власний капітал -925,6 316,6
Статутний капітал 20,9 20,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -946,5 295,7
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 665,0 5000,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 7728,9 3061,4
Чистий прибуток (збиток) -1242,2 76,1

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

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю ТОВ «Будсервiс-
Центр», 32000881, 01032, м.Київ, 
Назарiвська (колишня Вєтрова), 
(044) 235-57-06,

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

22.04.2016

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

http://bsc.granit-corporation.com

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «М.Р.Аудит», 
37569947 

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 120 587,4 99 850,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7 676,1 3 152,6
Довгострокові фінансові інвестиції 24 607,6 20 443,9
Виробничі запаси 2 383,3 8 119,6
Сумарна дебіторська заборгованість 24 657.7 24 159.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 586,4 41 564,7
Власний капітал 57 819,1 38 602,0
Статутний капітал 45 050,0 45 050,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

12 812,7 10861,4

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 57 029,2 57 000,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 5739.1 4248.8
Чистий прибуток (збиток) 2 011,7 -50,7

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ТОВ «БУДСЕРВIСЦЕНТР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО13209»

2. Код за ЄДРПОУ: 05538750; 3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари, 
Металургiв, 22; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0459453002, 
0459453002; 5. Електронна поштова адреса: zvit@atp13209.pat.ua; 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://atp13209.pat.ua/ 

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради Публічного акцiонерного товариства «БРО-
ВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО-13209», що оформлене 
протоколом №3 вiд 21.04.2016 року, прийнято рiшення про переведення 
Олiйника Iвана Степановича з посади Заступника Директора Дирекції на 
посаду Директора Дирекції ПАТ «Броварське АТП-13209». До складу 
дирекцiї, з тимчасовим виконанням обов'язків директора Дирекції, 

Олiйник I.С. був обраний 05.08.2015 р. До цього працював виконавчим ди-
ректором Морозiвської птахофабрики та Нiжинського консервного заводу, 
директором фiлiалу агропідприємства. Зазначена посадова особа часткою 
у Статутному капiталi ПАТ «Броварське АТП-13209» не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства «БРО-
ВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО-13209», що оформлене 
протоколом №3 вiд 21.04.2016 року, прийнято рiшення про призначення 
Ременюка Андрiя Анатолiйовича Заступником Директора Дирекцiї, за його 
бажанням. З 23.01.2013 р. Ременюк А.А. займав посаду Директора Дирекцiї 
ПАТ «Броварське АТП-13209». З 03.08.2009 р. — 23.01.2013 р. — головний 
механiк ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП-13209». Зазначена посадова особа част-
кою у Статутному капiталi ПАТ «Броварське АТП-13209» не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

Директор Дирекцiї Олiйник Iван Степанович,  21.04.2016 р.
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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2015 рік

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ГРАНIТ- 
ПЛЮС", 32766270, 01032, 
м. Київ, Вєтрова,11А 
(044) 230-31-89,

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

22.04.2016

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

http://gp.granit-corporation.com

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

ТОВ "М.Р.АУДИТ", 37569947

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності під-
приємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 474 954,8 354 399,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20 091,9 20 122,8
Довгострокові фінансові інвестиції 5,5 5,5
Виробничі запаси 5,4 6,1
Сумарна дебіторська заборгованість 95 655,3 105 740,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,2 129,9
Власний капітал 60 111,2 60 667,9
Статутний капітал 20 816,0 20 816,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 39 295,2 39 851,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 220 962,4 221 563,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 193 881,2 72 168,3
Чистий прибуток (збиток) -556,7 -10,6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ГРАНIТ ПЛЮС”

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГЕ-
ТИЧНА КОМПАНIЯ “СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО”

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ 
"СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО", 05471081 
Київська обл., Києво-Святошинський 
р-н., 08132, м. Вишневе, вул. Київ-
ська, 8є 0459855050,

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

22.04.2016року

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

www.sevenergo.com.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю « Аудиторська фірма 
«Віспер-аудит», 21638764

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство). Загальні збори акціонерів від 09 квітня 
2015року. Кворум 94,5%. Скликані Наглядовою радою.
Порядок денний:
1)Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «СЕВАС-
ТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi — Товариства), припинення повноважень лiчильної 
комiсiї Товариства; 2) Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства; 3) Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Правлiння Товариства; 4) Звiт Наглядової ради Товариства за 
2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
Товариства; 5) Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвер-
дження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 6) Затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2014 рiк. 7) Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 
пiдсумками роботи в 2014 роцi; 8) Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 
Товариства за 2014 рiк; 9) Про внесення змiн до Статуту Товариства; 10)Про 
внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства; 11) Про схвалення та/
або вчинення правочинiв. Результати розгляду питань порядку денного:з 
усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів 
рішення прийняті та затверджені відповідно до чинного законодавства. Реє-
страційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТО-
ПОЛЬЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 09.04.2015року з 12 го-
дини 00 хвилин до 12 година 45 хвилин. На час закриття реєстрації 
Реєстраційною комісією зареєстровано 3 акціонера та їх уповноважених 
представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представля-
ють інтереси власників 24 807 908 простих іменних, що становить 94,5% 
загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визна-
чення кворому. Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали представники 
Південно — Українського територіального управління НКЦПФР

(Повідомлення про призначення представників Комісії для здійснення нагля-
ду за реєстрацією акціонерів від 30.03.2015р. №02/12/715). Порушень вимог 
законодавства про цінні папери та акціонерні товариства не встановлено.
Інформація про загальні збори . Позачергові Загальні збори акціонерів від 
13 серпня 2015року. Кворуму 92,17%. Скликані Наглядовою радою.
Порядок денний:
1)Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «СЕ-
ВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi — Товариства), припинення повноважень 
лiчильної комiсiї Товариства; 2) Про порядок проведення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 3) Про схавалення/надання згоди на внесення змiн 
в умови договору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ "Альфа-Банк". 
Результати розгляду питань порядку денного:з усіх питань, запропонова-
них у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті та 
затверджені відповідно до чинного законодавства. 
Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТО-
ПОЛЬ ЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 09.04.2015року з 11 годи-
ни 00 хвилин до 11 година 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстрацій-
ною комісією зареєстровано 2 акціонера та їх уповноважених представників, 
що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси 
власників 24 785 258 простих іменних, що становить 92,17% загальної кіль-
кості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворому. 
6. Інформація про дивіденди. За результатами 2015 року Черговими Загаль-
ними зборами прийнято наступне рішення: питання порядку денного «За-
твердження розміру річних дивідендів Товариства за 2015 не розглядати.

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 226641 х
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15 х
Довгострокові фінансові інвестиції 30096 х
Запаси 0 х
Сумарна дебіторська заборгованість 4458 х
Грошові кошти та їх еквіваленти 86 х
Власний капітал 81202 х
Статутний капітал 6722 х
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 72696 х
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 19317 х
Поточні зобов'язання і забезпечення 126122 х
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (1.74395) х
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(1.74395) х

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 26889600 26889600 
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду (облігації серії В)

загальна номінальна 
вартість

55715 197000

у відсотках від 
статутного капіталу

х х

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

58021 200152

Генеральний директор ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» Мирго-
родський В.В.
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЮГЦЕМЕНТ» 
(код ЄДРПОУ 00293031), 57113, Микола-
ївська область, Миколаївський район, смт.
Ольшанське, вул.Промислова,9, тел. 
(0512) 59-45-01

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

21 квітня 2016 р.

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

http://smida.gov.ua/db/participant/00293031

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ 
АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ» 
(код ЄДРПОУ 33306921) 

5. Інформація про загальні збори
04 березня 2015 року відбулися чергові рiчні Загальні збори 

акцiонерiв ПАТ «ЮГцемент» 
Кворум зборів — 99.163%
Згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 

17.09.2008 р. № 514-VI (з наступними змiнами та доповненнями) Наглядо-
вою Радою Товариства 19 сiчня 2015 року було прийнято рiшення про про-
ведення 04 березня 2015 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «ЮГцемент». 

Мiсце проведення: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. 
Ольшанське, вул.Промислова, буд. 9, в примiщеннi кабiнету з охорони 
працi.

На розгляд та голосування чергових загальних зборiв акцiонерiв були 
винесенi наступнi питання (Порядок денний): 

1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про затвердження рiчного звiту Наглядової ради Товариства за 

2014  рiк.
3. Про затвердження рiчного звiту Виконавчого органу Товариства за 

2014 рiк.
4. Про затвердження рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 

2014  рiк.
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, 

звiту Виконавчого органу та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
7. Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв, отриманих Товариством у 

2014 роцi.
8. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї То-

вариства.
9. Про обрання нових членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвер-

дження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з обраними членами 
Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.

Результати голосування з питання 1 Порядку денного: « Про обрання 
лiчильної комiсiї »:

«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах;

«ПРОТИ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах.

ВИРIШИЛИ:
Обрати до складу лiчильної комiсiї наступних осiб:
• Бєлу Iрину Олександрiвну;
• Решетнiкову Iрину Василiвну;
• Ткаченко Ольгу Миколаївну.
Результати голосування з питання 2 Порядку денного: «Про затверджен-

ня рiчного звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк»:
«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 

беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 

участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 

беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк.

Результати голосування з питання 3 Порядку денного: «Про затверджен-
ня рiчного звiту Виконавчого органу Товариства за 2014 рiк»:

«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах;

«ПРОТИ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах.

ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2014 рiк.
Результати голосування з питання 4 Порядку денного: «Про затверджен-

ня рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк»:
«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 

беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 

участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 

беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
Результати голосування з питання 5 Порядку денного: «Про прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого 
органу та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства»:

«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах;

«ПРОТИ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах.

ВИРIШИЛИ:
Рiчнi звiти Наглядової ради, Виконавчого органу — Ради директорiв та 

Ревiзiйної комiсiї Товариства прийняти до вiдома та визнати роботу Нагля-
дової ради, Виконавчого органу — Ради директорiв та Ревiзiйної комiсiї То-
вариства в 2014 роцi задовiльною.

Результати голосування з питання 6 Порядку денного: «Про затверджен-
ня рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк»:

«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах;

«ПРОТИ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах.

ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.
Результати голосування з питання 7 Порядку денного: «Про порядок 

розподiлу прибутку i збиткiв, отриманих Товариством у 2014 роцi»:
«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 

беруть участь у Загальних зборах;
«ПРОТИ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 

участь у Загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 

беруть участь у Загальних зборах.
ВИРIШИЛИ:
Прибуток Товариства за 2014 рiк не розподiляти в зв’язку з його 

вiдсутнiстю. Збитки, отриманi Товариством у 2014 роцi, покрити за рахунок 
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.

Результати голосування з питання 8 Порядку денного: «Про дострокове 
припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства»:

«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах;

«ПРОТИ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах.

ВИРIШИЛИ:
Затвердити дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної 

комiсiї Товариства:
• Андрющенко Вiктор Пантелiйович, Член Ревiзiйної комiсiї (Голова);
• Троян Галина Петрiвна, Член Ревiзiйної комiсiї;
• Янiшевська Юлiя Сергiївна, Член Ревiзiйної комiсiї.
Результати голосування з питання 9 Порядку денного: Про обрання но-

вих членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 
винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з обраними членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi 
Товариства.

Результати голосування окремо за кожного кандидата, обраних до скла-
ду Ревiзiйної комiсiї Товариства (кумулятивне голосування):

Янiшевська Олена Сергiївна

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮГЦЕМЕНТ»
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«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах;

Зiкєєв Алекс
«ЗА» — 1 374 323 голосiв, що становить 99,99 % голосiв акцiонерiв, що 

беруть участь у Загальних зборах;
Негрут Iван Олександрович
«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 

беруть участь у Загальних зборах;
Голованчук Юлiя Вячеславiвна
«ЗА» — 162 голосiв, що становить 0,01 % голосiв акцiонерiв, що беруть 

участь у Загальних зборах;
Результати голосування за затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, 
а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства:

«ЗА» — 1 374 485 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах;

«ПРОТИ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах.

ВИРIШИЛИ:
До складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, яка складається з 3 (трьох) 

членiв, обрати наступних кандидатiв:
• Голову Ревiзiйної комiсiї — Янiшевську Олену Сергiївну;
• Члена Ревiзiйної комiсiї — Зiкєєва Алекса;
• Члена Ревiзiйної комiсiї — Негрут Iвана Олександровича.
Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з 

членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, в редакцiї, що додається до протоко-
лу Загальних зборiв акцiонерiв.

Не сплачувати членам Ревiзiйної комiсiї Товариства будь-яку винагороду 
за здiйснення ними повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-
правовi договори з обраними членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.

16 липня 2015 року відбулися позачергові Загальні збори акцiонерiв 
ПАТ «ЮГцемент» 

Кворум зборів — 99.66%
Згiдно п. 4 ч.1 ст. 47 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 

17.09.2008 р. № 514-VI з наступними змiнами та доповненнями (далi — За-
кон) позачерговi загальнi збори акцiонерного товариства скликаються На-
глядовою Радою на вимогу акцiонерiв, якi на день подання вимоги сукупно 
є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства. Така вимога 
про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «ЮГцемент» (далi — Товариство) надiйшла на 
адресу Ради директорiв Товариства 02 червня 2015 року за вхiдним № 615 
вiд акцiонера Дiкергофф ГмБХ, який володiє 99,3% акцiй Товариства. Пи-
тання, що пiднiмається у вимозi, стосується консолiдацiї бiзнесу зазначеної 
компанiї в Українi шляхом припинення дiяльностi Товариства шляхом при-
єднання до Публiчного акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент Украї-
на» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 04880386). Згiдно вимог п. 11.11 Ста-
туту Товариства Наглядова рада приймає рiшення про скликання 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв. При цьому позачерговi загальнi 
збори акцiонерного товариства мають бути проведенi протягом 45 днiв з 
дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Наглядовою Радою Товариства 02 червня 2015 року було прийнято 
рiшення про проведення 16 липня 2015 року позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ЮГцемент». 

Мiсце проведення: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. 
Ольшанське, вул.Промислова, буд. 9, в примiщеннi кабiнету з охорони працi. 

На розгляд та голосування позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
були винесенi наступнi питання (Порядок денний): 

1. Про обрання лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту роботи поза-
чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Про припинення Товариства шляхом приєднання до Публiчного 
акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент Україна».

3. Про створення комiсiї з припинення Товариства та визначення її по-
вноважень.

4. Про обрання персонального складу комiсiї з припинення Товариства. 
5. Про порядок та строки викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували проти 

прийняття рiшення про припинення Товариства. 
6. Про умови обмiну простих iменних акцiй Товариства на простi iменнi 

акцiї Публiчного акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент Україна».
7. Про строк та порядок задоволення вимог кредиторiв до Товариства.
8. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради.
9. Про обрання нових членiв Наглядової Ради та затвердження умов 

цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради вiд 
iменi Товариства. 

Результати голосування з питання 1 Порядку денного — Про обрання 
лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства:
«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 

голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв;

«ПРОТИ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв.

По першому питанню Порядку денного ВИРIШИЛИ:
Обрати до складу лiчильної комiсiї наступних осiб:
• Бєла Iрина Олександрiвна;
• Решетнiкова Iрина Василiвна;
• Ткаченко Ольга Миколаївна.
Результати голосування з питання 2 Порядку денного — Про припинення 

Товариства шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства 
«Дiкергофф Цемент Україна»:

«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв;

«ПРОТИ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв.

По другому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Припинити Публiчне акцiонерне товариство «ЮГцемент» шляхом 

приєднання до Публiчного акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент 
Україна».

2. Вважати Публiчне акцiонерне товариство «Дiкергофф Цемент Украї-
на», до якого здiйснюється приєднання, правонаступником Публiчного 
акцiонерного товариства «ЮГцемент».

3. Припинити Товариство у порядку i строки, передбаченi чинним законо-
давством.

Результати голосування з питання 3 Порядку денного — Про створення 
комiсiї з припинення Товариства та визначення її повноважень:

«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв;

«ПРОТИ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв.

По третьому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Створити комiсiю з припинення Товариства.
2. Надати Комiсiї з припинення Товариства повноваження приймати 

рiшення з усiх питань, пов’язаних з припиненням Товариства.
3. Надати Комiсiї з припинення Товариства повноваження щодо 

управлiння справами Товариства.
4. Надати Головi та членам комiсiї з припинення повноваження представ-

ляти Товариство з третiми особами та виступати у судi вiд iменi Товариства. 
Результати голосування з питання 4 Порядку денного — Про обрання 

персонального складу комiсiї з припинення Товариства:
Проект рiшення № 1:
Обрати до складу комiсiї з припинення Товариства наступних осiб:
Дудзяного Сергiя Iгоровича — Головою комiсiї (iдентифiкацiйний код 

2651614893; паспорт серiї СН № 592458, виданий Московським РУГУ МВС 
України в мiстi Києвi 22 серпня 1997 р.);

Карнелоса Андреа — Членом комiсiї (iдентифiкацiйний код 2527421936; 
паспорт серiя АА № 1518806, виданий Квестура Тревiзо 17 вересня 2007 р.);

Негрута Iвана Олександровича — Членом комiсiї (iдентифiкацiйний код 
2889123193; паспорт серiя ЕО № 007417, виданий Березанським РВ УМВС 
України в Миколаївськiй областi 21 червня 1995 р.).

«ЗА» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових Загаль-
них зборах акцiонерiв;

«ПРОТИ» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в по-
зачергових Загальних зборах акцiонерiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв.

Проект рiшення № 2:
Обрати до складу комiсiї з припинення Товариства наступних осiб:
Петренко Федора Миколайовича — голова комiсiї (iдентифiкацiйний код 

2638811957; паспорт серiя ЕР № 493468, виданий Заводським РВ у 
м. Миколаєвi УДМС України в Миколаївськiй областi 18 жовтня 2013 р.);
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Шакула Аллу Павлiвну — член комiсiї (iдентифiкацiйний код 2769414488; 
паспорт серiя ЕО № 156605, виданий Миколаївським РВ УМВС України в 
Миколаївськiй областi 29 травня 1996 р.);

Дудзяного Сергiя Iгоровича — член комiсiї (iдентифiкацiйний код 
2651614893; паспорт серiї СН № 592458, виданий Московським РУГУ МВС 
України в мiстi Києвi 22 серпня 1997 р.);

Карнелоса Андреа — член комiсiї (iдентифiкацiйний код 2527421936; пас-
порт серiя АА № 1518806, виданий Квестура Тревiзо 17 вересня 2007 р.);

Негрута Iвана Олександровича — член комiсiї (iдентифiкацiйний код 
2889123193; паспорт серiя ЕО № 007417, виданий Березанським РВ УМВС 
України в Миколаївськiй областi 21 червня 1995 р.).

«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв;

«ПРОТИ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв.

По четвертому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
Обрати до складу комiсiї з припинення Товариства наступних осiб:
Петренко Федора Миколайовича — голова комiсiї (iдентифiкацiйний код 

2638811957; паспорт серiя ЕР № 493468, виданий Заводським РВ у 
м.  Миколаєвi УДМС України в Миколаївськiй областi 18 жовтня 2013 р.);

Шакула Аллу Павлiвну — член комiсiї (iдентифiкацiйний код 2769414488; 
паспорт серiя ЕО № 156605, виданий Миколаївським РВ УМВС України в 
Миколаївськiй областi 29 травня 1996 р.);

Дудзяного Сергiя Iгоровича — член комiсiї (iдентифiкацiйний код 
2651614893; паспорт серiї СН № 592458, виданий Московським РУГУ МВС 
України в мiстi Києвi 22 серпня 1997 р.);

Карнелоса Андреа — член комiсiї (iдентифiкацiйний код 2527421936; пас-
порт серiя АА № 1518806, виданий Квестура Тревiзо 17 вересня 2007 р.);

Негрута Iвана Олександровича — член комiсiї (iдентифiкацiйний код 
2889123193; паспорт серiя ЕО № 007417, виданий Березанським РВ УМВС 
України в Миколаївськiй областi 21 червня 1995 р.)

Результати голосування з питання 5 Порядку денного — Про порядок та 
строки викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували проти прийняття рiшення 
про припинення Товариства:

«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв;

«ПРОТИ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв.

По п’ятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. За результатами голосування з питання 2 порядку денного «Про при-

пинення Товариства шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного това-
риства «Дiкергофф Цемент Україна», Комiсiї з припинення скласти перелiк 
акцiонерiв, якi проголосували проти прийняття рiшення про припинення То-
вариства шляхом приєднання до ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна», у 
зв’язку з чим у них виникло право вимоги здiйснення обов’язкового викупу 
Товариством належних їм голосуючих акцiй. 

2. Комiсiї з припинення протягом десяти робочих днiв з дати проведення 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства направити акцiонерам за перелiком, 
складеним згiдно з пунктом 1 даного рiшення, персональнi письмовi 
повiдомлення про виникнення у них права вимоги здiйснення обов’язкового 
викупу Товариством належних їм голосуючих акцiй Товариства. 

3. Комiсiї з припинення забезпечити здiйснення обов’язкового викупу То-
вариством у акцiонерiв — власникiв простих iменних акцiй, якi зареєструва-
лись для участi у позачергових загальних зборах та проголосували проти 
прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом приєднання до ПАТ 
«Дiкергофф Цемент Україна», належних їм голосуючих акцiй за вартiстю, 
визначеною станом на 08 червня 2015 року та затвердженою рiшенням На-
глядової Ради Товариства вiд 12 червня 2015 року, з розрахунку 217,8997 
гривень (без ПДВ) за одну просту iменну акцiю.

4. Затвердити строки подання акцiонерами письмових вимог про 
обов’язковий викуп належних їм акцiй та строки укладання договорiв купiвлi-
продажу зазначених акцiй, оформлених вiдповiдно до законодавства Укра-
їни — з 17 липня 2015 року по 16 серпня 2015 року.

Результати голосування з питання 6 Порядку денного — Про умови 
обмiну простих iменних акцiй Товариства на простi iменнi акцiї Публiчного 
акцiонерного товариства «Дiкергофф Цемент Україна»:

«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв;

«ПРОТИ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв 
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної 

кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв.

По шостому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
Обмiняти простi iменнi акцiї Товариства на простi iменнi акцiї 

ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна» шляхом конвертацiї простих iменних акцiй 
Товариства у простi iменнi акцiї ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна» в порядку 
та за коефiцiєнтом конвертацiї акцiй, визначеним у договорi про приєднання.

Результати голосування з питання 7 Порядку денного — Про строк та 
порядок задоволення вимог кредиторiв до Товариства :

«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв;

«ПРОТИ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв.

По сьомому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. Комiсiї з припинення Товариства вiд iменi Товариства протягом трид-

цяти днiв з дати прийняття позачерговими Загальними зборами рiшення 
про припинення Товариства шляхом приєднання до ПАТ «Дiкергофф Це-
мент Україна» письмово повiдомити всiх кредиторiв Товариства про прий-
няте рiшення та опублiкувати повiдомлення про припинення Товариства 
шляхом приєднання до ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна» в офiцiйному 
друкованому виданнi.

2. Установити строк заявлення вимог кредиторiв — два мiсяця з дня 
оприлюднення повiдомлення про припинення Товариства.

3. Визначити спосiб заявлення вимог кредиторiв до Товариства — пись-
мове звернення за мiсцезнаходженням Товариства.

Результати голосування з питання 8 Порядку денного — Про дострокове 
припинення повноважень членiв Наглядової Ради:

«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв;

«ПРОТИ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв.

По восьмому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
Достроково припинити повноваження членiв Наглядової Ради Товари-

ства на пiдставi ч. 2 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Результати голосування з питання 9 Порядку денного — Про обрання 

нових членiв Наглядової Ради та затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, 
а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової Ради вiд iменi Товариства:

1. До складу Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент», яка складається  
з 3 (трьох) членiв, обрати наступних кандидатiв:

• на посаду члена Наглядової Ради (голови): П.I.Б. кандидата Паоло Зе-
лано (Paolo Zelano)

Рiк народження 1975
Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата — акцiонер 
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПАТ «ЮГцемент»  — 

Акцiями Товариства не володiє
Освiта — Вища, Полiтехнiчний iнститут, м. Торiно, Iталiя, 2006 р., Дипло-

мований iнженер
Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кан-

дидат у юридичних особах Основне — Директор пiдроздiлу цементу та бе-
тону в Центральнiй та Схiднiй Європi компанiї Dyckerhoff GmbH

Загальний стаж роботи — 15 рокiв
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце 

роботи, займана посада) Березень 2009 р. — сiчень 2014 р. — Генеральний 
директор ТОВ з II «Дiкергофф /Україна/».

З сiчня 2014 р. — Директор пiдроздiлу цементу та бетону в Центральнiй 
та Схiднiй Європi компанiї Dyckerhoff GmbH

Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi — Немає
Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займа-

тись певною дiяльнiстю — Немає
Чи є кандидат афiлiйованою особою ПАТ «ЮГцемент» — Нi
Акцiонери ПАТ «ЮГцемент», що є афiлiйованими особами кандида-

та  — Немає
Наявнiсть (вiдсутнiсть) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 

членом Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент»; наявнiсть (вiдсутнiсть) у 
письмовiй заявi кандидата всiх або частини вiдомостей вказаних вище 
вiдомостей Письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової Ради 
ПАТ «ЮГцемент» надано iз зазначенням всiх вказаних вище вiдомостей
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«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв.

• на посаду члена Наглядової Ради (заступника): П.I.П. кандидата Каш 
Карл Хейнц Паул Рiчард 

(Kasch Karl Heinz Paul Richard)
Рiк народження — 1955
Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата — акцiонер 
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПАТ «ЮГцемент»  — 

Акцiями Товариства не володiє
Освiта — Вища, Вищий технiчний навчальний заклад iм. Карла Шорлем-

мера, м. Лойна-Мерзебург, 1981 р. Дипломований iнженер
Мiсце роботи ( основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кан-

дидат у юридичних особах Основне — Керiвник технiчної пiдтримки заводiв 
департаменту Центральної та Схiдної Європи 

Dyckerhoff GmbH
Загальний стаж роботи — 35 рокiв
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв (перiод, мiсце 

роботи, займана посада) Березень 2009р. — сiчень 2014 р. — Заступник 
генерального директора ТОВ з II «Дiкергофф / Україна/»

З сiчня 2014 р. — Керiвник технiчної пiдтримки заводiв департаменту 
Центральної та Схiдної Європи 

Dyckerhoff GmbH
Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi — Немає
Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займа-

тись певною дiяльнiстю — Немає
Чи є кандидат афiлiйованою особою ПАТ «ЮГцемент» — Нi
Акцiонери ПАТ «ЮГцемент», що є афiлiйованими особами кандида-

та  — Немає
Наявнiсть (вiдсутнiсть) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 

членом Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент»; наявнiсть (вiдсутнiсть) у 
письмовiй заявi кандидата всiх або частини вiдомостей вказаних вище 
вiдомостей Письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової Ради 
ПАТ «ЮГцемент» надано iз зазначенням всiх вказаних вище вiдомостей

«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв.

• на посаду члена Наглядової Ради: П.I.Б. кандидата Плак Хейко Отто  
( Plack Heiko Otto)

Рiк народження 1961
Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата — акцiонер
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПАТ «ЮГцемент»  — 

Акцiями Товариства не володiє
Освiта — Вища, Магiстр iнженерiї з 1990 року; Доктор iнженерiї з 

1994  року
Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кан-

дидат у юридичних особах Основне — Директор з продаж та маркетингу 
департаменту Центральної та Схiдної Європи в компанiї Dyckerhoff GmbH

Загальний стаж роботи — 24 роки
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце 

роботи, займана посада) Обiймав посаду Директора з продажу та марке-
тингу департаменту Центральної та Схiдної Європи в компанiї Dyckerhoff 
GmbH протягом останнiх 4 рокiв та додатково займав посаду Менеджера з 
глобального продажу цементу для нафтових свердловин компанiї Dyckerhoff 
GmbH протягом останнiх 6 рокiв

Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi — Немає
Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займа-

тись певною дiяльнiстю — Немає
Чи є кандидат афiлiйованою особою ПАТ «ЮГцемент» — Нi
Акцiонери ПАТ «ЮГцемент», що є афiлiйованими особами кандида-

та  — Немає
Наявнiсть (вiдсутнiсть) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 

членом Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент»; наявнiсть (вiдсутнiсть) у 
письмовiй заявi кандидата всiх або частини вiдомостей вказаних вище 
вiдомостей Письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової Ради 
ПАТ «ЮГцемент» надано iз зазначенням всiх вказаних вище вiдомостей

«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв.

• на посаду члена Наглядової Ради: П.I.Б. кандидата Канигiн Сергiй 
Львович

Рiк народження 1957
Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата — акцiонер
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПАТ «ЮГцемент»  — 

Акцiями Товариства не володiє
Освiта — Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, 1979 

спецiалiзацiя — фiзика
Мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кан-

дидат у юридичних особах Основне — Фiнансовий директор ТОВ з II 
«Дiкергофф / Україна/»

Загальний стаж роботи — 33 роки

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце 
роботи, займана посада) Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду 
Фiнансового директора в ТОВ з II «Дiкергофф /Україна/»

Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi — Немає
Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займа-

тись певною дiяльнiстю — Немає
Чи є кандидат афiлiйованою особою ПАТ «ЮГцемент» — Нi
Акцiонери ПАТ «ЮГцемент», що є афiлiйованими особами кандида-

та  — Немає
Наявнiсть (вiдсутнiсть) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 

членом Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент»; наявнiсть (вiдсутнiсть) у 
письмовiй заявi кандидата всiх або частини вiдомостей вказаних вище 
вiдомостей Письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової Ради 
ПАТ «ЮГцемент» надано iз зазначенням всiх вказаних вище вiдомостей

«ЗА» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових Загаль-
них зборах акцiонерiв.

2. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з 
членами Наглядової ради ПАТ «ЮГцемент» в редакцiї, що додається до про-
токолу № 26. Не сплачувати членам Наглядової ради ПАТ «ЮГцемент» 
будь  — яку винагороду за здiйснення ними повноважень членiв Наглядової 
ради ПАТ «ЮГцемент». Уповноважити голову зборiв пiдписати цивiльно-
правовi договори з обраними членами Наглядової ради вiд iменi ПАТ «ЮГце-
мент».

«ЗА» 1 376 401 голос, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв;

«ПРОТИ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi в позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, що зареєструвалися для участi поза-
чергових Загальних зборах акцiонерiв.

По дев’ятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
1. До складу Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент», яка складається з 

3  (трьох) членiв, обрати наступних кандидатiв: 
- громадянина Iталiї Зелано Паоло (Zelano Paolo) — на посаду члена 

Наглядової Ради (голова);
- громадянина Нiмеччини Каша Карла Хайнца Паула Рiчарда (Kasch Karl 

Heinz Paul Pichard) — на посаду члена Наглядової Ради (заступника голови);
- громадянина Нiмеччини доктора Плака Хейко Отто — на посаду члена 

Наглядової Ради.
2. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з 

членами Наглядової ради ПАТ «ЮГцемент» в редакцiї, що додається до про-
токолу № 26. Не сплачувати членам Наглядової ради ПАТ «ЮГцемент» будь — 
яку винагороду за здiйснення ними повноважень членiв Наглядової ради 
ПАТ  «ЮГцемент». Уповноважити голову зборiв пiдписати цивiльно-правовi до-
говори з обраними членами Наглядової ради вiд iменi ПАТ «ЮГцемент».

31 грудня 2015 року відбулися позачергові Загальні збори акцiонерiв 
ПАТ «ЮГцемент» 

Кворум зборів — 99.3008%
Згiдно ч.5 ст. 47 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 

17.09.2008 р. № 514-VI з наступними змiнами та доповненнями (далi — За-
кон) позачерговi загальнi збори акцiонерного товариства скликаються На-
глядовою Радою.

Наглядовою Радою Товариства 07 грудня 2015 року було прийнято 
рiшення про проведення 31 грудня 2015 року позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ЮГцемент». 

Мiсце проведення: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Оль-
шанське, вул.Промислова, буд. 9, в примiщеннi кабiнету з охорони працi. 

На розгляд та голосування позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
були винесенi наступнi питання (Порядок денний): 

1. Про обрання лiчильної комiсiї. 
2. Про затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства.
3. Про затвердження звiту Комiсiї з припинення Товариства. 
4. Про затвердження передавального акту Товариства. 
5. Про затвердження договору про приєднання Товариства до  

ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна» (код ЄДРПОУ 04880386). 
6. Про обрання уповноважених осiб Товариства на здiйснення подаль-

ших дiй щодо припинення Товариства.
Результати голосування з питання 1 Порядку денного — Про обрання 

лiчильної комiсi:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв, що становить 

100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах;

«Проти» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах;

«Утримались» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв 
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вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.
ПОСТАНОВИЛИ: 
Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб:
• Бєла Iрина Олександрiвна — голова лiчильної комiсiї;
• Решетнiкова Iрина Василiвна, Ткачук Алла Адамiвна — члени лiчильної 

комiсiї.
За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 2 Порядку денного — Про затвер-

дження регламенту роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства:

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв, що становить 

100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах;

«Проти» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах;

«Утримались» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.
ПОСТАНОВИЛИ: 
Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства:
- в ходi роботи позачергових Загальних зборiв розгляд, обговорення та 

голосування по питанням проводиться у послiдовностi, що передбачена по-
рядком денним;

- фiксування розгляду питань технiчними засобами не здiйснюється;
- час виступу основного доповiдача з питань порядку денного —  

до 10–ти хв.;
- час для обговорення питань порядку денного / питання доповiдачу — 

до 3-хв.
- голосування, пiдрахунок голосiв, оголошення результатiв пiдрахунку — 

10 хв.
- питання приватного порядку не розглядаються;
- голосування по питаннях порядку денного проводиться з використан-

ням бюлетенiв для голосування;
- збори провести без перерви.
За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 3 Порядку денного — Про затвер-

дження звiту Комiсiї з припинення Товариства:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв, що становить 

100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах;

«Проти» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах;

«Утримались» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.
ПОСТАНОВИЛИ: 
Затвердити звiт Комiсiї з припинення Товариства (додається).
За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 4 Порядку денного — Про затвер-

дження передавального акту Товариства:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв, що становить 

100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах;

«Проти» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах;

«Утримались» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.
ПОСТАНОВИЛИ: 
Затвердити передавальний акт ПАТ «ЮГцемент», що приєднується до 

ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна» (додається).
За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 5 Порядку денного — Про затвер-

дження договору про приєднання Товариства до ПАТ «Дiкергофф Цемент 
Україна» (код ЄДРПОУ 04880386):

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв, що становить 

100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах;

«Проти» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах;

«Утримались» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.
ПОСТАНОВИЛИ: 
Затвердити Договiр про приєднання ПАТ «ЮГцемент» до ПАТ  «Дiкергофф 

Цемент Україна» з урахуванням доповнення Роздiлу 8 «Правонаступни-
цтво» договору пунктом 8.3., а саме: «Товариство, що приєднується, не ви-
пускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiї, а отже — вжиття визначених зако-
ном заходiв щодо цих цiнних паперiв Товариством-правонаступником не 
передбачається» (додається).

За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 6 Порядку денного — Про обрання 

уповноважених осiб Товариства на здiйснення подальших дiй щодо припи-
нення Товариства:

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв, що становить 

100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах;

«Проти» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв вiд за-
гальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах;

«Утримались» — 0 голосiв голосуючих акцiй, що становить 0 вiдсоткiв 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.
ПОСТАНОВИЛИ: 
Обрати уповноважених осiб Товариства на здiйснення подальших дiй 

щодо припинення Товариства шляхом приєднання: Янiшевську Юлiю 
Сергiївну, Навроцького Андрiя Васильовича, Негрут Iвана Олександровича. 

Кожен з уповноважених осiб може дiяти незалежно один вiд одного та 
має право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi Товариства без довiреностi, 
пiдписувати документи необхiднi для оформлення i виконання передбаче-
ного законодавством порядку припинення Товариства та вчиняти iншi, 
передбаченi законодавством дiї, стосовно передбаченого законодавством 
порядку припинення Товариства — юридичної особи, включаючи, але не 
вичерпно, зняття Товариства з облiку у органах ДФС, державних цiльових 
фондах, представництво Товариства у державних органах i органах 
мiсцевого самоврядування. 

За результатами голосування рiшення прийнято.
02 березня 2016 року відбулися чергові рiчні Загальні збори 

акцiонерiв ПАТ «ЮГцемент» 
Кворум зборів — 99.3008%
Згiдно ч. 2. ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 

17.09.2008 р. № 514-VI з наступними змiнами та доповненнями Наглядовою 
Радою Товариства 25 сiчня 2015 року було прийнято рiшення про проведен-
ня 02 березня 2016 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «ЮГцемент». Мiсце проведення: Миколаївська об-
ласть, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул.Промислова, буд. 9, в 
примiщеннi кабiнету з охорони працi. 

На розгляд та голосування чергових загальних зборiв акцiонерiв були 
винесенi наступнi питання (Порядок денний): 

1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 
3. Про затвердження рiчного звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
4. Про затвердження рiчного звiту Виконавчого органу Товариства за 

2015 рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, 

звiту Виконавчого органу та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
8. Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв, отриманих Товариством у 

2015 роцi.
Результати голосування з питання 1 Порядку денного — Про обрання 

лiчильної комiсiї.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв Товариства, що 

становить 100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства;

«ПРОТИ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить  
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства;

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить 
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.
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ВИРIШИЛИ:
Обрати до складу лiчильної комiсiї наступних осiб:
• Бєлу Iрину Олександрiвну — голова лiчильної комiсiї;
• Решетнiкову Iрину Василiвну — член лiчильної комiсiї;
• Кухту Iю Геннадiївну — член лiчильної комiсiї.
За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 2 Порядку денного — Про затвер-

дження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв Товариства, що 

становить 100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства;

«ПРОТИ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить 
0  вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства;

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить 
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити наступний регламент роботи рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства: 
• Збори провести без перерви.
• Встановити час:
- для доповiдей по питаннях порядку денного — до 10-ти хв.;
- на обговорення питань порядку денного — до 15-ти хв.;
- для виступiв пiд час дебатiв — до 5-ти хв.;
- для вiдповiдей на запитання — до 5-ти хв.;
- для зауважень, довiдок, пропозицiй — до 3-х хв. 
• Рiшення по питаннях порядку денного приймаються за результатами 

голосування бюлетенями простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, власникiв 
голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в зборах.

• Право виступу на зборах мають акцiонери та їх представники.
• Виступи, довiдки та запитання можуть стосуватися лише питань по-

рядку денного позачергових зборiв.
• Питання приватного порядку не розглядаються.
За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 3 Порядку денного — Про затвер-

дження рiчного звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв Товариства, що 

становить 100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства;

«ПРОТИ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить  
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства;

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить 
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк (дода-

ється).
За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 4 Порядку денного — Про затвер-

дження рiчного звiту Виконавчого органу Товариства за 2015 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв Товариства, що 

становить 100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства;

«ПРОТИ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить  
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства;

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить 
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Виконавчого органу Товариства за 2015 рiк (до-

дається).
За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 5 Порядку денного — Про затвер-

дження рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв Товариства, що 

становить 100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства;

«ПРОТИ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить  
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства;

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить 
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк (дода-

ється).
За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 6 Порядку денного — Про прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого 
органу та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв Товариства, що 

становить 100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства;

«ПРОТИ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить  
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства;

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить 
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.
ВИРIШИЛИ:
Рiчнi звiти Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї То-

вариства прийняти до вiдома та визнати роботу Наглядової ради, Виконав-
чого органу та Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2015 роцi задовiльною. 

За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 7 Порядку денного — Про затвер-

дження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв Товариства, що 

становить 100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства;

«ПРОТИ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить  
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства;

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить 
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк. 
За результатами голосування рiшення прийнято.
Результати голосування з питання 8 Порядку денного — Про порядок 

розподiлу прибутку i збиткiв, отриманих Товариством у 2015 роцi.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» — 1 376 401 голосiв голосуючих акцiй акцiонерiв Товариства, що 

становить 100,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товари-
ства, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства;

«ПРОТИ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить  
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства;

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосiв голосуючих акцiй Товариства, що становить 
0 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, якi зареє-
струвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.
ВИРIШИЛИ:
Прибуток Товариства за 2015 рiк не розподiляти в зв’язку з його 

вiдсутнiстю. Збитки, отриманi Товариством у 2015 роцi, частково покрити за 
рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв та прибуткiв наступних 
перiодiв. 

За результатами голосування рiшення прийнято.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
2. КОД за ЄДРПОУ 20953647
3. Місцезнаходження 65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1
4. Міжміський код, телефон та факс (048)7579228, (048)7579222
5. Електронна адреса olga.sapega@pivdenny.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з не-
рухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкрит-
тя інформації емітентами цінних паперів Зміна складу посадових осіб

II. Текст повідомлення
21.04.2016р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-

денний» (протокол № 16 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про припи-
нення повноважень членів Наглядової ради банку. Родін Юрій Олексан-
дрович (паспорт: серія КМ номер 922707 виданий 21.10.2014р. Київським 
РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській області) припиняє повноваження 
члена та Голови Наглядової ради 21.04.2016р., перебував на посаді з 
01.07.2015р. Володіє 18,7062% статутного капіталу банку в розмірі  
178 998 099,76грн., що становить 120 944 662 простих іменних акцій. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол № 16 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про припи-
нення повноважень членів Наглядової ради банку.. Беккер Марк Ісаако-
вич (паспорт: серія КЕ номер 459993 виданий 04.11.1996р. Київським РВ 
УМВС України в Одеській області) припиняє повноваження члена Нагля-
дової ради 21.04.2016р., перебував на посаді з 01.07.2015р. Володіє 
19,1539% статутного капіталу банку в розмірі 183 282 467,40грн., що ста-
новить 123 839 505 простих іменних акцій. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає.

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол № 16 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про припи-
нення повноважень членів Наглядової ради банку. Стась Едуард Павло-
вич (паспорт: серія КЕ номер 184175 виданий 08.05.1998р. Жовтневим РВ 
ОМУ УМВС України в Одеській області) припиняє повноваження члена 
Наглядової ради 21.04.2016р., перебувала на посаді з 01.07.2015р. Част-
кою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол № 16 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про припи-
нення повноважень членів Наглядової ради банку.Jacobs Margo Kahr 
(паспорт: серія USA номер 483706119 виданий 07.04.2011р. United States 
Departament of State) припиняє повноваження члена Наглядової ради 
21.04.2016р., перебувала на посаді з 01.07.2015р. Часткою в статутному 

капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає.

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол № 16 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про припи-
нення повноважень членів Наглядової ради банку. de Bruijn Willibrordus 
Joannes (паспорт: серія NTG номер 27DRL4 виданий 19.12.2015р. Burg. 
Van»s-Gravenhage (Nederlanden)) припиняє повноваження члена Нагля-
дової ради 21.04.2016р., перебував на посаді з 01.07.2015р. Часткою в 
статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає.

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол № 16 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про обрання 
членів Наглядової ради банку. Родіна Юрія Олександровича (паспорт: се-
рія КМ номер 922707 виданий 21.10.2014р. Київським РВ у м.Одесі ГУДМС 
України в Одеській області) обрано на посаду члена Наглядової ради 
строком на 3 роки. 21.04.2016р. Наглядовою радою Акціонерного банку 
«Південний» (протокол № 19 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про об-
рання Родіна Юрія Олександровича Головою Наглядової ради банку. 
Приступає до виконання обов’язків з 21.04.2016р. Володіє 18,7062% ста-
тутного капіталу банку в розмірі 178 998 099,76грн., що становить 120 944 
662 простих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: 
директор підприємства «ТЕКОМ» у вигляді товариства з обмеженою від-
повідальністю.

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол № 16 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про обрання 
членів Наглядової ради банку. Беккера Марка Ісааковича (паспорт: серія 
КЕ номер 459993 виданий 04.11.1996р. Київським РВ УМВС України в 
Одеській області) обрано на посаду члена Наглядової ради строком на  
3 роки. 21.04.2016р. Наглядовою радою Акціонерного банку «Південний» 
(протокол № 19 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про обрання Беккера 
Марка Ісааковича заступником Голови Наглядової ради банку. Приступає 
до виконання обов’язків з 21.04.2016р. Володіє 19,1539% статутного капі-
талу банку в розмірі 183 282 467,40грн., що становить 123 839 505 про-
стих іменних акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: радник 
Апарату Голови Правління Акціонерного банку «Південний».

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол № 16 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про обрання 
членів Наглядової ради банку. Чорного Михайла Григоровича (паспорт: 
серія КК номер 538824 виданий 13.09.2000р. Котовським МРВ УМВС 
України в Одеській області) обрано на посаду члена Наглядової ради 
строком на 3 роки. Приступає до виконання обов’язків з 21.04.2016р. Во-
лодіє 0,00000015% статутного капіталу банку в розмірі 1,48грн., що стано-
вить 1 просту іменну акцію. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: 
заступник прокурора Одеської області, старший помічник прокурора об-
ласті, старший прокурор прокуратури області, перший заступник прокуро-

Дата складання пере-
ліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

- - - -

Дата виплати 
дивідендів

- - - -

Опис За результатами дiяльностi в 2015 роцi Товариство 
отримало збитки в сумi 297 970 тис. гривень. 
Акцiонерами прийнято рiшення прибуток Товариства 
за 2015 рiк не розподiляти в зв’язку з його вiдсутнiстю. 
Збитки, отриманi Товариством у 2015 роцi, частково 
покрити за рахунок нерозподiленого прибутку мину-
лих рокiв та прибуткiв наступних перiодiв (Протокол 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮГцемент» 
№ 28 вiд 02.03.2016 р.).

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 828272 833980
Основні засоби (за залишковою вартістю) 395531 416834
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 181689 181735

Сумарна дебіторська заборгованість 21336 25305
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 24815
Власний капітал (247571) 50399
Статутний капітал 6237 6237
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (352389) (54419)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 913005 672627
Поточні зобов’язання і забезпечення 162838 110954
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (215.157) (170.9194)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(215.157) (170.9194)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1386092 1386092
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

0 0

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

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

Уповноважена особа ПАТ «ЮГцемент» Навроцький Андрій Васи-
льович

21 квітня 2016 р.
ПЕЧАТКА 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
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ра Одеської області, радник Голови Правління Акціонерного банку «Пів-
денний».

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол № 16 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про обрання 
членів Наглядової ради банку. Jacobs Margo Kahr (паспорт: серія USA но-
мер 483706119 виданий 07.04.2011р. United States Departament of State) 
обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Приступає 
до виконання обов’язків з 21.04.2016р. Часткою в статутному капіталі бан-
ку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: Senior Advisor 
(старший радник) at East Capital Private Equity AB.

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів Акціонерного банку «Пів-
денний» (протокол № 16 від 21.04.2016р.) прийнято рішення про обрання 

членів Наглядової ради банку. de Bruijn Willibrordus Joannes (паспорт: се-
рія NTG номер 27DRL4 виданий 19.12.2015р. Burg. Van»s-Gravenhage 
(Nederlanden)) обрано на посаду члена Наглядової ради строком на  
3 роки. Приступає до виконання обов’язків з 21.04.2016р. Часткою в ста-
тутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти ро-
ків: Director at COB Europe LLC (директор).

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

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

Голова Правління Акціонерного банку «Південний» Худіяш Л.І. 
22.04.2016р.

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КВАЗАР», 14314038 м. Київ , Подiльський, 
04136, м. Київ, вул. Пiвнiчно-Сирецька, 3
(044) 205-34-56

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

22.04.2016

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

http://www.kvazar.com/files/yearreport2015.pdf

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

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН», 23731031

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емі-
тент — акціонерне това-
риство)

Чергові загальні збори акціонерів були прове-
дені 17.04.2015 р.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах:
1) Прийняття рiшень з питань порядку прове-
дення загальних зборiв;
2) Внесення змiн до Положення про Наглядову 
раду та затвердження нової редакцiї Положен-
ня про Наглядову раду;
3.) Прийняття рiшенняпро припинення повно-
важень членiв Наглядової ради та обрання 
членiв Наглядової ради, затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв та/або трудових 
логоворiв, щоукладатимусься з ними;
4.) Прийняття рiшення про припинення повно-
важень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї;
5.) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту органiв управлiння Товариства, затвер-
дження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк, 
розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2014  рiк;
6.) Прийняття рiшення про змiну умов кредиту-
вання за договором про вiдкриття кредитної 
лiнiї №05-В/10/47/КЛ вiд 29 квiтня 2010 року. 
укладеного з АТ «Сбербанк Роосiї», попере-
днесхвалення значних правочиннiв.
7.) Пирийняття рiшення щодо фiксацiї 
технiчними засобами ходу загальних зборiв у 
вiдповiдностi до ч.4 статтi 40 Закону україни  
« Про акцiонернi товариства»;
8.) Щодо виконання Твариством вимог чинного 
законодавства стосовно корпаративного 
управлiння, забезпечення та захисту прав 
акцiонерiв.
Особи, що подавали пропозицiї: Берiнгов С.Б.- 
наглядова рада, акцiонер.
Особа. що iнiцювала проведення загальних 
зборiв: Наглядова рада.
Результати розгляду питань:
1-6 питання -рiшення прийняте;
7-8 питання — рiшення не прийняте.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що передував 
звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по 

простих акцiях (за звiтний перiод): Рiшення про ви-
плату дивiдендiв за 2015 рiк не приймалося.
Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по 
привiлейованих акцiях (за звiтний перiод): Рiшення 
про виплату дивiдендiв за 2015 рiк не приймалося.
Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): 
За звiтний перiод дивiденди не виплачувались.
Дата закiнчення виплати дивiдендiв: За звiтний 
перiод дивiденди не виплачувались.

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 182656 191693
Основні засоби (за залишковою вартістю) 81291 84220
Довгострокові фінансові інвестиції 1526 1526
Запаси 15319 18274
Сумарна дебіторська заборгованість 71953 74257
Грошові кошти та їх еквіваленти 115 101
Власний капітал -11093 39546
Статутний капітал 18034 18034
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-90922 -40150

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1753 1554
Поточні зобов’язання і забезпечення 191996 150593
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-140.32656 -122.47382

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 360673 360673
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Біо 
мед скло»

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товари-
ство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04763746
Місцезнаходження емітента: 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26
Засоби зв’язку: тел. 044-498-65-02, факс 044 498-65-01
Електронна поштова адреса емітента: nkulikovskaya@yioula.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: biomedsklo.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Текст повідомлення:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Біо мед скло» (надалі — Товариство), що відбулись 21.04.2016 
року (Протокол № 29), у зв’язку з закінченням терміну обрання ПРИПИНЕ-
НО ПОВНОВАЖЕННЯ та ОБРАНО: 

− Члена правління, Голову Правління Жаркова Людвига Анатолійови-
ча. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Посадова особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа обіймала 
посаду члена правління, Голови Правління з 19.08.2010 року (термін об-
рання — 3 роки) та з 25.04.2013 року (термін обрання — 3 роки). Членом 
правління, Головою Правління обрано повторно, на термін обрання — 
3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

− Члена правління, заступника Голови правління Корзун Тетяну Васи-
лівну. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них. Є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій, якими володіє на мо-
мент звільнення –0,00155551% від Статутного капіталу. Посадова особа 
обіймала посаду члена правління з 19.08.2010 року (термін обрання — 
3 роки) та з 25.04.2013 року (термін обрання — 3 роки), на посаді заступни-
ка Голови правління перебувала з 12.05.2015 р., згідно протоколу Наглядо-
вої ради №7. Посадова особа займає посаду головного бухгалтера ПАТ «Біо 
мед скло» та фінансового директора ТОВ «Бучанський завод склотари», 
місцезнаходження м. Буча, Київська область. Членом правління обрано по-
вторно, на термін обрання — 3 роки. Заступником Голови правління обрано 

повторно Рішенням Наглядової ради Товариства, (Протокол № 5 від 
21.04.2016 р.), строком повноважень на 3 (три) роки. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

− Члена правління Бойко Миколу Миколайовича. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Є акціонером Товари-
ства. Розмір пакета акцій, якими володіє на момент звільнення — 
0,00311102% від Статутного капіталу. Посадова особа обіймала посаду 
члена правління з 19.08.2010 року (термін обрання — 3 роки) та з 
25.04.2013 року (термін обрання — 3 роки). Займає посаду головного техно-
лога ПАТ «Біо мед скло» та займав посаду головного технолога ТОВ «Бу-
чанський завод склотари», місцезнаходження м. Буча, Київська область. 
Членом правління обрано повторно, на термін обрання — 3 роки. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

− Члена правління Чегейду Оксану Миколаївну. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа акціями 
Товариства не володіє. Посадова особа обіймала посаду члена правління з 
19.08.2010 року (термін обрання — 3 роки) та з 25.04.2013 року (термін об-
рання — 3 роки) та обіймає посаду директора з якості Товариства. Членом 
правління обрано повторно, на термін обрання — 3 роки. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

− Члена правління Романчука Олександра Васильовича. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа ак-
ціями Товариства не володіє. Посадова особа обіймала посаду члена прав-
ління з 19.08.2010 року (термін обрання — 3 роки) та з 25.04.2013 року (термін 
обрання — 3 роки), та обіймає посаду директора з виробництва Товариства. 
Членом правління обрано повторно, на термін обрання — 3 роки. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

− Члена Ревізійної комісії Iванюк Олену Василiвну. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Є акціонером Товари-
ства. Розмір пакета акцій, якими володіє на момент звільнення 
–0,00278228772% від Статутного капіталу. Посадова особа обіймала поса-
ду члена Ревізійної комісії з 19.08.2010 року (термін обрання — 3 роки) та з 
25.04.2013 року (термін обрання — 3 роки) та обіймає посаду бухгалтера ІІ 
категорії Товариства. Членом Ревізійної комісії обрано повторно, на термін 
обрання — 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Біо мед скло» (надалі — Товариство), що відбулись 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

 (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МЕДТЕХСЕРВІС»

2. Код за ЄДРПОУ: 23154929
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, буд. 21-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 464-49-72, (044) 419-35-07
5. Електронна поштова адреса: svsi54@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: medtechservice.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення 

21.04.2016 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення про 
зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол загаль-
них зборів акціонерів №1/2016 від 21.04.2016 р. та Протокол Наглядової 
ради №1/2016 від 21.04.2016 р. про обрання Голови Наглядової ради. Об-
ґрунтування змін: закінчення строку дії повноважень та необхідність об-
рання посадових осіб емітента на новий строк.

Припинено повноваження наступних посадових осіб: 
Голова Наглядової ради Калашніков Олег Володимирович. Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 22,091%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 22,091%.

Член Наглядової ради Свистун Олексій Миколайович. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 24,188%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 24,188%.

Член Наглядової ради Шаломова Фіра Йосипівна. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 23,982%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 23,982%.

Ревізор Шиян Світлана Анатоліївна. Не володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.

Усі посадові особи, що припинили повноваження, не надали згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Строк, протягом якого усі особи перебували на 
посаді: з 11.04.2013 р.

Загальними зборами акціонерів обрані до складу Наглядової ради 
наступні особи: 

Калашніков Олег Володимирович, Свистун Олексій Миколайович, Ша-
ломова Фіра Йосипівна. Згідно засідання Наглядової ради ПрАТ «МЕДТЕХ-
СЕРВІС» (Протокол №1/2016 від 21.04.2016 р.) Калашнікова Олега Воло-
димировича обрано Головою Наглядової Ради ПрАТ «МЕДТЕХСЕРВІС».

Голова Наглядової ради Калашніков Олег Володимирович. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 22,091%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 22,091%. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: Генеральний директор ТОВ «ЛЮКСОПТИКА ХОЛ-
ДІНГ», Голова Наглядової ради ПрАТ «МЕДТЕХСЕРВІС». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 2360 простих іменних акцій.

Член Наглядової ради Свистун Олексій Миколайович. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 24,188%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 24,188%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: директор ТОВ «ВІ — ОПТІКС», член Наглядової ради ПрАТ 
«МЕДТЕХСЕРВІС». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
2584 простих іменних акцій.

Член Наглядової ради Шаломова Фіра Йосипівна. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 23,982%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 23,982%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: пенсіонер, член Наглядової ради ПрАТ «МЕДТЕХСЕРВІС». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2562 простих іменних акцій.

Ревізор Зубкова Лариса Едуардівна. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,047%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,047%. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: пенсіонер. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5 простих іменних 
акцій.

Усі обрані посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних да-
них, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 
Строк, на який обрано усіх осіб: на 3 роки. 

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

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

Генеральний директор І.Д. Тураєв,  21.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІО МЕД СКЛО»
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21.04.2016 року (Протокол № 29), у зв’язку з закінченням терміну обрання 
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:

− Члена Ревізійної комісії, Голову Ревізійної комісії Шапiренко Лiдiю 
Олексiївну. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій, якими володіє на мо-
мент звільнення –0,00174009646 % від Статутного капіталу. Посадова особа 
обіймала посаду члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної з 19.08.2010 року 
(термін обрання — 3 роки) та з 25.04.2013 року (термін обрання — 3 роки) та 
обіймала посаду економіста ІІ категорії Товариства. Посадову особу звільне-
но в зв’язку з наміром розірвати трудові відносини з Товариством. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 
21.04.2016 року (Протокол № 29), строком повноважень на 3 (три) роки  

ОБРАНО:
− Членом Ревізійної комісії, Головою Ревізійної комісії Поліванчук Світ-

лану Вікторівну. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Протягом 
останніх 5-ти років дана посадова особа займала посаду бухгалтера Това-
риства. Членом Ревізійної комісії, Головою Ревізійної комісії обрано впер-
ше, на термін обрання — 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

Голова Правління  Жарков Людвиг Анатолійович, 
21 квітня 2016 року.

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 
«Полтавакондитер»

2. Код за ЄДРПОУ 00382208
3. Місцезнаходження 36020, м. Полтава, 

вул. Спаська ,10
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 50-50-40 (0532) 50-50-40
5. Електронна поштова адреса Pivnenko_I_V@dominic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dominic.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 

вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED 
(Nicolaou Pentadromos Center, 10 floor, office 1002, Limassol, Cyprus, 
Limassol, 3025) у зв’язку з набранням чинностi з 01.05.2016 р. змiн до За-
кону України «Про акцiонернi товариства» щодо вимог до членiв Наглядо-
вої ради акцiонерного товариства.Володiє 29,4914 % статутного капiталу 
емiтенту. На посадi члена Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер» пере-
бував протягом останнього року. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED 
(Nicolaou Pentadromos Center, 10 floor, office 1002, Limassol, Cyprus, 
Limassol, 3025) у зв’язку з набранням чинностi з 01.05.2016 р. змiн до За-
кону України «Про акцiонернi товариства» щодо вимог до членiв Наглядо-
вої ради акцiонерного товариства.Володiє 29,4914 % статутного капiталу 
емiтенту. На посадi члена Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер» пере-
бував протягом останнього року. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED 
(Nicolaou Pentadromos Center, 10 floor, office 1002, Limassol, Cyprus, 
Limassol, 3025) у зв’язку з набранням чинностi з 01.05.2016 р. змiн до За-
кону України «Про акцiонернi товариства» щодо вимог до членiв Наглядо-
вої ради акцiонерного товариства.Володiє 17,2887 % статутного капiталу 
емiтенту. На посадi члена Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер» пере-
бував протягом останнього року. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«СIГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА» (01004, м. Київ, вул. Басейна, буд. 6, 11 по-
верх) у зв’язку з набранням чинностi з 01.05.2016 р. змiн до Закону України 
«Про акцiонернi товариства» щодо вимог до членiв Наглядової ради 
акцiонерного товариства.Володiє 6,2201 % статутного капiталу емiтенту. 
На посадi члена Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер» перебував про-
тягом останнього року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради Громової Алли Анатолiївни у зв’язку з набранням 
чинностi з 01.05.2016 р. змiн до Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» щодо вимог до членiв Наглядової ради акцiонерного товариства.

Володiє 0,00% статутного капiталу емiтенту. На посадi члена Наглядової 
ради ПАТ «Полтавакондитер» перебувала протягом останнього року. По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. обрано членом Наглядової 
ради Чернолясову Катерину Олегiвну (паспорт серiя МТ № 276524, вида-
ний Дзержинським РВ у м. Харьковi ГУ ДМС України в Харкiвськiй областi 
16 травня 2013 року) строком до наступних рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв. Володiє 0,00 % статутного капiталу емiтенту. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймала посади — консультанта з економiчних питань в 
ТОВ Аудиторська фiрма «Аудит-консалтинг», аналiтика консолiдованої 
iнформацiї в ТОВ «Техно-айрон», керiвника проектiв та програм в 
Харкiвськiй фiлiї ТОВ «АГРО НОВАНИВА». Посадова особа не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. обрано членом Наглядової 
ради Шантирь Ольгу Вiкторiвну (паспорт серiя ММ № 543651, виданий Ки-
ївським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 22 травня 2000 р.) 
строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Володiє 0,00 % 
статутного капiталу емiтенту. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала по-
сади — аналiтика консолiдованої iнформацiї ТОВ «Компанiя Фармко», 
аналiтика консолiдованої iнформацiї та провiдного аналiтика консолiдованої 
iнформацiї в Харкiвської фiлiї ТОВ «АГРО НОВАНИВА». Посадова особа 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. обрано членом Наглядової 
ради Дзюбу Валерiю Олександрiвну (паспорт серiя МН № 874268, виданий 
Фрунзенським РВ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 06 жовтня 2006 року) 
строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Володiє 0,00 % 
статутного капiталу емiтенту. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала по-
сади — економiста з планування в СТОВ «Лан», провiдного економiста в 
Харкiвськiй фiлiї ТОВ «АГРО НОВАНИВА». Посадова особа не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. обрано членом Наглядової 
ради Кiрiк Тамару Миколаївну (паспорт серiя ММ № 043546, виданий 
Орджонiкiдзевським РВХ МУУ МВС України в Харкiвськiй областi 18 листо-
пада 1998 року) строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 
Володiє 0,00004 % статутного капiталу емiтенту. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала посади — члена Наглядової ради ТОВ «Компанiя Фармко», 
начальника аналiтичного вiддiлу ТОВ «АГРО НОВАНИВА», експерта з пла-
нування бюджету ТОВ «СIГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА», економiста МГО «Блей-
зер Фундацiя». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 20.04.2016 р. обрано членом Наглядової 
ради Смахтiна Дмитра Юлiйовича (паспорт серiя ММ № 721194, виданий 
Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 15 грудня 2000 року) 
строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Володiє 0,00 % 
статутного капiталу емiтенту. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав поса-
ди — аналiтика консолiдованої iнформацiї ТОВ «АГРО НОВАНИВА», 
аналiтика консолiдованої iнформацiї ТОВ «Техно-айрон», аналiтика 
консолiдованої iнформацiї ТОВ «СУМАТРА-ЛТД». Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Плаксiй Валерiй Iгорович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.04.2016

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАКОНДИТЕР»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ми-
ронівський хлібопродукт»

Код за ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол 
№1 від 20.04.2016 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емі-
тента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради — Жукотанський 
Олександр Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною осо-
бою не надано) з 20.04.2016р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «МХП» (Протокол №1 від 20.04.2016р.). Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента — 0,000000033%. Пакет акцій емітента, який нале-
жить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебував на посаді з 22.07.2015 р. по 20.04.2016 р. 

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Сокирко Петро 
Олександрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою 
не надано) з 20.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «МХП» (Протокол №1 від 20.04.2016 р.). Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента — 0,000000033%. Пакет акцій емітента, який нале-
жить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебував на посаді з 22.07.2015 р. по 20.04.2016 р. 

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Чепелюк Сергій 
Іванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 20.04.2016р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квіт-
ня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «МХП» (Протокол №1 від 20.04.2016 р.). Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента — 0,000000033%. Пакет акцій емітента, який нале-
жить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебував на посаді з 22.07.2015 р. по 20.04.2016 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Тереня Людми-
ла Леонідівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 20.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «МХП» (Протокол №1 від 20.04.2016 р.). Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента — 0,0002%. Пакет акцій емітента, який належить цій 
особі: 5 485 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Перебувала на посаді з 22.07.2015 р. по 20.04.2016 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — представник ак-
ціонера ПрАТ «Миронівська птахофабрика» (згоду на розкриття паспорт-
них даних фізичною особою не надано) з 20.04.2016 р. відповідно до ЗУ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 
прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол №1 від 20.04.2016 р.). 
Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента — 4,5508%. Па-
кет акцій емітента, який належить цій особі: 143 245 234 шт. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді 
з 22.07.2015 р. по 20.04.2016р.

Обрано. Голова Наглядової ради — Жукотанський Олександр Васи-
льович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) 
з 20.04.2016р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня 
2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» 
(Протокол №1 від 20.04.2016 р.), та рішення засідання Наглядової ради 
(Протокол №7 від 20.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу — до 
наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента — 0,000000033%. Пакет акцій емітента, який нале-
жить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років: Голова правління ПАТ «МЗВКК», Генеральний директор ТОВ «Кате-
ринопільський елеватор», Голова Наглядової ради ПАТ «МХП», Член На-
глядової ради ПАТ «Добропільський комбінат хлібопродуктів».

Обрано. Член Наглядової ради — Сокирко Петро Олександрович (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
20.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня 
2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» 
(Протокол №1 від 20.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу — до 
наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента — 0,000000033%. Пакет акцій емітента, який на-
лежить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: Директор «М’ясопереробний завод «ЛЕГКО» ВП ПАТ  «МЗВКК», 
Голова Миронівської державної адміністрації, Член Наглядової ради 
ПАТ  «МХП».

Обрано. Член Наглядової ради — Чепелюк Сергій Іванович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2016 р. 
відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня 2015 року» та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол 
№1 від 20.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу — до наступних 
річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента — 0,000000033%. Пакет акцій емітента, який належить цій 
особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
Головний інженер ПАТ «МЗВКК», Член правління ПАТ «МЗВКК», Член На-
глядової ради ПАТ «МХП».

Обрано. Член Наглядової ради — Тереня Людмила Леонідівна (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2016р. 
відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня 2015 року» та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол 
№1 від 20.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу — до наступних 
річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента — 0,0002%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 
5  485 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
провідний юрист ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Обрано. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) — 
Камінський В’ячеслав Володимирович (згоду на розкриття паспортних 
даних фізичною особою не надано) з 20.04.2016р. відповідно до ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол №1 від 20.04.2016р.). 
Строк, на який призначено особу — до наступних річних загальних зборів 
товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: згоду на розкриття даних 
фізичною особою не надано.

Припинено повноваження. Голова Ревізійної комісії — Товстоноженко 
Наталя Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною 
особою не надано) з 20.04.2016р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів 
№289 — VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол №1 від 20.04.2016р.). Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента — 0,000071416%. Пакет акцій емітента, який 
належить цій особі: 2 248 шт. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Перебувала на посаді з 22.07.2015р. по 20.04.2016р.

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії — представник ак-
ціонера ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
20.04.2016р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня 
2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» 
(Протокол №1 від 20.04.2016р.). Акціонер володіє часткою в статутному 
капіталі емітента — 0,0158%. Пакет акцій емітента, який належить цій 
особі: 496 220 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебував на посаді з 22.07.2015р. по 20.04.2016р.

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії — Кліма Віктор 
Едуардович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 20.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «МХП» (Протокол №1 від 20.04.2016 р.). Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента — 0,0003%. Пакет акцій емітента, який належить цій 
особі: 10 532 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Перебувала на посаді з 22.07.2016 р. по 20.04.2016 р.

Обрано. Голова Ревізійної комісії — Товстоноженко Наталя Володи-
мирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
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но) з 20.04.2016 р. відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від  
07 квітня 2015 року» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ «МХП» (Протокол №1 від 20.04.2016 р.), та рішення засідання Ревізій-
ної комісії (Протокол №1 від 20.04.2016 р.). Строк, на який призначено осо-
бу — 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,000071416%. 
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 2 248 шт. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років: Член правління ПАТ «МЗВКК», Член 
Наглядової ради ПАТ «МХП», Головний економіст ПАТ «МЗВКК».

Обрано. Член Ревізійної комісії — представник акціонера ПАТ «Миро-
нівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2016 р. відповідно 
до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо за-
хисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня 2015 року» та на підставі 
рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол №1 від 
20.04.2016р.). Строк, на який призначено особу — 3 роки. Акціонер воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента — 0,0158%. Пакет акцій емі-
тента, який належить цій особі: 496 220 шт. Непогашеної судимості за ко-

рисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: згоду на розкриття даних фізичною особою 
не надано.

Обрано. Член Ревізійної комісії — Кліма Віктор Едуардович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2016 р. 
відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо захисту прав інвесторів №289 — VІІІ від 07 квітня 2015 року» та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МХП» (Протокол 
№1 від 20.04.2016 р.). Строк, на який призначено особу — 3 роки. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента — 0,0003%. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі: 10 532 шт. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: майстер відділу залізничного транспорту 
ПАТ «МЗВКК».

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

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

Голова правління Косюк Юрій Анатолійович,  21.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНС БАНК»

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

І. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФІНАНС БАНК», 19193869, 02002, м. Київ, вул. Панельна, буд. 5, 
тел. (044) 569 40 70

ІІ. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 22 квітня 2016 року

ІІІ. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.fіnancebank.com.ua

ІV. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «АФ «АктивАудит», 30785437

V. Інформація про загальні збори. 
Позачергові загальні збори відбулись 16 січня 2015 року по ініціативі 

групи акціонерів, які сукупно є власниками більш ніж 10 % акцій Банку. Кво-
рум зборів — 80,3 %. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. Обрано 
лічильну комісію загальних зборів. 2. Обрання голови та секретаря позачер-
гових загальних зборів. Обрано голову та секретаря зборів. 3. Затвердження 
регламенту роботи позачергових загальних зборів. Регламент затверджено. 
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової ради. Повноваження Голови та членів Наглядової ради 
Довгополюка О.І., Болдишевої О.В., Павлової Г.А. достроково припинені. 
5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради. Встановлено кількісний 
склад — 5 осіб. 6. Обрання членів Наглядової ради. Членами Наглядової 
ради Банку обрано Воронова А.В., Довгополюка О.І., Іванова С.І., Полету-
ху О.В., Смірнова М.Ю. 7. Обрання Голови Наглядової ради. Головою На-
глядової ради обрано Довгополюка О.І. 8. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів. Умови договорів з Головою та членами На-
глядової ради затверджено, встановлений розмір винагороди, на підписання 
вищевказаних договорів уповноважили Голову Правління Банку.

Чергові щорічні загальні збори акціонерів відбулись 17 квітня 
2015 року. Кворум зборів — 63,6824%. Порядок денний: 1. Обрання лічиль-
ної комісії річних загальних зборів. Обрано лічильну комісію. 2. Обрання 
голови та секретаря річних загальних зборів. Обрано голову та секретаря 
зборів. 3. Затвердження регламенту роботи зборів. Регламент затвердже-
но. 4. Звіт Правління Банку про виконання основних напрямів діяльності в 
2014 році та визначення основних напрямів діяльності Банку на 2015 рік. 
Звіт Правління затверджено. 5. Звіт Наглядової ради Банку за 2014 рік. Звіт 
Наглядової ради затверджено. 6. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2014 рік. 
Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Банку та висновок щодо достовірності річної фінансової звітності 
за 2014 рік затверджено. 7. Затвердження річного звіту Банку за 2014 рік та 
заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Затвер-
джена річна фінансова звітність Банку за 2014 рік та прийнято до уваги ви-
сновок зовнішнього аудитора — ТОВ «АФ «Актив-Аудит». План заходів за 
результатами розгляду аудиторського висновку не затверджено у зв’язку з 
відсутністю в ньому зауважень та рекомендацій щодо діяльності Банку.  
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2014 рік. Прибуток у 
розмірі 445 126,96 грн. направлено до Резервного фонду. 9. Про внесення 
змін до Статуту Банку та затвердження Статуту в новій редакції. Прийнято 
рішення про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту у новій ре-
дакції. 10. Затвердження внутрішніх положень Банку. Прийнято рішення про 
внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову 
раду, про Правління, до Кодексу корпоративного управління та затверджен-
ня їх шляхом викладення у новій редакції. 11. Прийняття рішення про при-

пинення діяльності Ревізійної комісії. Прийнято рішення — припинити ді-
яльність Ревізійної комісії та повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Павлика В.І., Лебедя О.І., Шаєнко О.Г. 12. Дострокове припинення повно-
важень Голови та членів Наглядової ради. Прийнято рішення не припиняти 
повноваження діючого Голови та членів Наглядової ради Банку.

13. Встановлення кількісного складу Наглядової ради. Встановлено кіль-
кісний склад — 5 осіб. 14. Обрання Голови та членів Наглядової ради. Прий-
нято рішення не здійснювати обрання Голови та членів Наглядової ради у 
зв‘язку з тим, що повноваження діючого складу Наглядової ради не були 
припинені. 15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою 
та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової 
ради. Прийнято рішення — уповноважити на підписання договорів Голову 
Правління або особу, що виконує обов‘язки Голови Правління Банку.

Позачергові загальні збори акціонерів відбулись 12 червня 2015 року 
по ініціативі Наглядової ради. Кворум зборів — 54,1103 %. Порядок денний: 
1. Обрання лічильної комісії. Обрано лічильну комісію загальних зборів.  
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів. Обрано го-
лову та секретаря зборів. 3. Затвердження регламенту роботи позачергових 
загальних зборів. Регламент затверджено. 4. Дострокове припинення повно-
важень Голови та членів Наглядової ради. Прийнято рішення не припиняти 
повноваження діючого Голови та членів Наглядової ради. 5. Встановлення 
кількісного складу Наглядової ради. Встановлено кількісний склад — 5 осіб. 
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради. Прийнято рішення не здійсню-
вати обрання Голови та членів Наглядової ради у зв‘язку з тим, що повно-
важення діючого складу Наглядової ради не були припинені. 7. Затверджен-
ня умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової ради. Прийнято рішен-
ня — уповноважити на підписання договорів Голову Правління або особу, що 
виконує обов‘язки Голови Правління Банку. 8. Прийняття рішення про викуп 
Банком розміщених ним акцій. Прийнято рішення — здійснити викуп простих 
іменних акцій з подальшим їх продажем. Затвердити Порядок викупу ак-
цій — максимальна кількість акцій, що викуповуються — 650 000 штук, строк 
викупу — з 03 серпня 2015 року по 01 серпня 2016 року. Встановити ціну ви-
купу на рівні 9,50 грн. Правлінню письмово повідомити про Порядок викупу 
кожного акціонера. Викуплені акції підлягають наступному продажу за ціною, 
не нижчою за ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, в 
строк не більше одного року з дати їх придбання. Рішення про продаж (реа-
лізацію) викуплених акцій приймається Наглядовою радою.

VІ. Інформація про дивіденди. Дивіденди у звітному та попередньому 
періодах не нараховувались і не виплачувались. 
ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 273 970 262 312
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 708 7 167
Кошти в інших банках 8 504 78 957
Кредити та заборгованість клієнтів 87 179 129 684
Усього зобов’язань 70 117 59 749
Кошти банків 65 40 151
Кошти клієнтів 67 963 18 054
Усього власного капіталу та частка меншості 203 853 202 563
Статутний капітал 176 000 176 000
Чистий прибуток/(збиток) 1 319 1 586
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,07 0,03
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,07 0,03

Голова Правління ПАТ «ФІНАНС БАНК»  А.О.Муравицький
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

ликоанадольський вогнетривкий комбінат»
2. Код за ЄДРПОУ: 00191721
3. Місцезнаходження: 85721, смт. Володимирівка, Волноваського райо-

ну, Донецької області Заводська, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (062)332-00-60; (062)332-00-65
5. Електронна поштова адреса: dobrovolskaya@gir.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: vaok.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах 

акціонерів емітента 22.04.2016 р. (Протокол загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВАВК» № 1 від 22.04.2016 р.). Посадова особа Рибінцев Роман Олек-
сандрович, 1981 року народження, яка займала посаду Голова Наглядової 
ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв’язку з 
достроковим переобранням складу Наглядової ради Товариства. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 4 роки з 27.04.2012 р.

2. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах 
акціонерів емітента 22.04.2016 р. (протокол загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВАВК» № 1 від 22.04.2016 р.). Посадова особа Бриганцев Володимир 
Віталійович, 1980 року народження, яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв’язку з 
достроковим переобранням складу Наглядової ради Товариства. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 4 роки з 27.04.2012 р.

3. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах 
акціонерів емітента 22.04.2016 р. (протокол загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ВАВК» № 1 від 22.04.2016 р.). Посадова особа Шатов Євген Станісла-
вович, 1980 року народження, яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв’язку з достро-
ковим переобранням складу Наглядової ради Товариства. Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік з 22.04.2015 р.

4. Рішення про обрання Джоржуа Реваза Анзоровича, 1979 року наро-
дження, членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 
емітента 22.04.2016 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «ВАВК» 
№1 від 22.04.2016 р.). Фізична особа є представником акціонера 
ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статут-
ному капіталі емітента 77,0342746%. Джоржуа Р.А. часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2019 р. 
Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх років: ТОВ «Георг Біосистеми» комерційний 
директор, виконавчий директор; ПАТ «Красногорівський вогнетривкий за-
вод» директор з економіки та фінансів, генеральний директор з 01.06.2011 р. 
по теперішній час. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 
13 років. Джоржуа Р. А. обрано на посаду Голови Наглядової ради на засі-
данні новообраного складу Наглядової ради 22.04.2016 р., вступ до повно-
важень з моменту прийняття рішення (протокол засідання Наглядової ради 
ПАТ «ВАВК» № 1 від 22.04.2016 р.).

5. Рішення про обрання Каракай Олександра Олександровича, 1980 
року народження, членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах 
акціонерів емітента 22.04.2016 р. (протокол загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВАВК» №1 від 22.04.2016р.). Фізична особа є представником акціоне-
ра ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в ста-
тутному капіталі емітента 77,0342746%. Каракай О.О. часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2019 р. 
Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх років: Донецька державна авіакомпанія 

ВАТ «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН» 

код за ЄДРПОУ 00238180
78200, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, 

вул. Пушкiна, 6
тел. (03433) 2-35-81
2. річну інформацію за 2015 рік розкрито в загальнодоступній інформа-

ційній базі даних комісії - 19.04.2016 року
3.адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію - www.karpatec.com
4.Аудит фінансової звітності проведено ПП« Аудиторська компанія  

« Рейтинг –Аудит», 30687076 
5. Загальні збори акціонерів не проводились у зв’язку з провадженням 

у відношенні товариства справи про банкрутство.
6.Інформація про дивіденди: В зв’язку з відсутністю у товариства при-

бутку та провадженням у Господарському суді Івано-Франківської області 
справи про банкрутство дивіденди за простими акціями не нараховува-
лись та не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
емітента(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 18470 19098
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16472 17461
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 693 712
Сумарна дебіторська заборгованість 1158 861
Грошові кошти та їх еквіваленти 93 10
Власний капітал 7502 9536
Статутний капітал 460 460
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (-27614) (-26194)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 10968 9562
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(-0,77175) (-0,39403)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1839978 1839978
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Керуючий санацією  Ігор Зарічний

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

Річна інформація емітента за 2015 рік. 1.Основні відомості: Повне 
найменування-ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IВАНIВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»; код ЄДР:00447557; адреса: 
75400,Херсон.обл., смт.Iванiвка вул.Крупської, 4; тел.:(05531) 3-13-72; по-
вний текст інформації розкрито 21.04.2016; адреса в мережі Інтернет:  
http://ivanmaslo.jimdo.com; аудитор ТОВ «Грантьє», код ЄДР:21026423. 
Черговi ЗЗА вiдбулися 30.04.2015р. Порядок денний: 1.Обрання робочих 
органiв. 2-4.Затвердження звiту правлiння, наг. ради та рев.комiсiї за 2014р. 
5.Затвердження фiн. звiтностi за 2014р. 6.Розподiл прибутку /порядок по-
криття збиткiв за 2014р. 7-8.Прийняття рiшення про схвалення правочинiв та 
договорiв поруки. Прийнято рiшення з усiх питань, що виносились на голо-
сування, вiдповiдно до запропонованих проектiв рiшень. 2.Основні показ-
ники фін.господарської діяльності за 2015/2014рр.(тис.грн.).: Усього 
активів -6744/7375; осн.засоби – 3768/3828; запаси – 1367/1363; сумарна 
деб. заборг. – 1367/1363; грошові кошти– 107/19; власний капітал – 3859/4405; 
нерозподілений прибуток – 1123/869; СК – 300/300; поточні зобов’язання – 
2885/2962; чистий збиток на 1 просту акцію – 0.2/0.7; середньорічна кількість 
акцій – 1200000/1200000. Голова правління Бізіков Ю.С.

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
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКО ГОСПО
ДАРСЬ КЕ РИБОВОДНОБУДIВЕЛЬНЕ ПIД ПРИЄМСТ
ВО «ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД», код ЄДРПОУ — 
05527640; 35705, Рiвненська область, Здолбунiвський район, мiсто 
Здолбунiв, вул. Мартинiвка, 14а; (0362) 69-34-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2016 року 

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

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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«ДОНБАС-Східні авіалінії України» — головний бухгалтер; ТОВ «Прайм» — 
директор; КП «Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва» — 
головний бухгалтер, начальник департаменту з організації закупівель; ПАТ 
«Красногорівський вогнетривкий завод» — директор з економіки та фінансів 
з 30.07.2012 р. по теперішній час. Загальний стаж роботи 14 років, стаж ке-
рівної роботи 13 років.

6. Рішення про обрання Шатова Євгена Станіславовича, 1980 року на-
родження, членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціоне-
рів емітента 22.04.2016 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ВАВК» №1 від 22.04.2016 р.). Фізична особа є представником акціонера 
ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статут-
ному капіталі емітента 77,0342746%. Шатов Є.С. часткою в статутному ка-
піталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2019 р. 

Вступ по повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх років: ТОВ «АРГУС» — заступник директора 
з кадрів і соціальних питань з 01.08.2010 р. по теперішній час. Загальний 
стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 4 роки.

Посадові особи не дали згоди на розкриття паспортних даних.
Повідомлення опубліковане на сайті stockmarket.gov.ua 22.04.2016 р., в 

мережі Інтернет на сайті vaok.pat.ua 22.04.2016 р.

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

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

Генеральний директор  Голубєв Д.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
КОМБIНАТ СИЛIКАТНИХ ВИРОБIВ». 2.Код за ЄДРПОУ 
00290676 3.Місцезнаходження 10019 м.Житомир, вул. Промислова, буд. 
10. 4.Міжміський код, телефон та факс (0412) 519230, 519384. 5.Електро-
нна поштова адреса zhksv@emzvit.com.ua 6.Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції www.zhksv.ho.ua. 7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну 
складу посадових осiб емiтента.

ІІ. Текст повідомлення
Повноваження Онопрiєнка Валерiя Васильовича (паспорт ВМ №188100, 

виданий 06.07.1996 Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл.), 
обраного головою Правління ПАТ «ЖКСВ» 26.04.2011 р., вважаються при-
пиненими в зв’язку з рішенням Наглядової ради від 22.04.2016 р. про об-
рання нового складу Правління Товариства (Протокол засідання Наглядо-
вої ради №29 від 22.04.2016 р.). Онопрієнко В.В. володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента в розмірі 2.07376%. На посаді голови Прав-
ління ПАТ «ЖКСВ» перебував з 16.04.2011 р. Повноваження Мормуль Те-
тяни Володимирівни (паспорт ВМ №470871, виданий 24.12.1997 Богун-
ським РВ УМВС України в Житомирській обл.), обраної членом Правління 
ПАТ «ЖКСВ» 26.04.2011 р., вважаються припиненими в зв’язку з рішенням 
Наглядової ради від 22.04.2016 р. про обрання нового складу Правління 
Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №29 від 22.04.2016 р.). 
Мормуль Т.В. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.00012%. На посаді члена Правління ПАТ «ЖКСВ» перебувала з 
16.04.2011 р. Повноваження Гуменюк Наталiї Романiвни (паспорт ВМ 
№756340, виданий 06.05.1998 Корольовським РВ УМВС України в Жито-
мирській обл.), обраної членом Правління ПАТ «ЖКСВ» 26.04.2011 р., вва-
жаються припиненими в зв’язку з рішенням Наглядової ради від 
22.04.2016  р. про обрання нового складу Правління Товариства (Протокол 
засідання Наглядової ради №29 від 22.04.2016 р.). Гуменюк Н.Р. часткою в 
статутному капіталі Емітента не володіє. На посаді члена Правління ПАТ 
«ЖКСВ» перебувала з 16.04.2011 р. Повноваження Клименка Олександра 
Петровича (паспорт ВМ №297467, виданий 26.02.1997 Богунським РВ 
УМВС України в Житомирській обл.), обраного членом Правління ПАТ 
«ЖКСВ» 26.04.2011 р., вважаються припиненими в зв’язку з рішенням На-
глядової ради від 22.04.2016 р. про обрання нового складу Правління Това-
риства (Протокол засідання Наглядової ради №29 від 22.04.2016 р.). Кли-
менко О.П. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. На посаді 
члена Правління ПАТ «ЖКСВ» перебував з 16.04.2011 р. Повноваження 
Свінціцького Віктора Віцентійовича (паспорт ВМ №135702, виданий 
17.04.1996 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомир-
ській  обл.), обраного членом Правління ПАТ «ЖКСВ» 26.04.2011 р., вважа-
ються припиненими в зв’язку з рішенням Наглядової ради від 22.04.2016 р. 
про обрання нового складу Правління Товариства (Протокол засідання На-
глядової ради №29 від 22.04.2016 р.). Свінціцький В.В. часткою в статутно-
му капіталі Емітента не володіє. На посаді члена Правління ПАТ «ЖКСВ» 
перебував з 16.04.2011 р. Повноваження Соловйова Вiктора Олексiйовича 
(паспорт ВМ №655029, виданий 29.12.1998 Корольовським РВ УМВС Укра-
їни в Житомирській обл.), обраного членом Правління ПАТ «ЖКСВ» 
26.04.2011 р., вважаються припиненими в зв’язку з рішенням Наглядової 
ради від 22.04.2016 р. про обрання нового складу Правління Товариства 
(Протокол засідання Наглядової ради №29 від 22.04.2016 р.). Солов-
йов  В.О. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. На посаді чле-
на Правління ПАТ «ЖКСВ» перебував з 16.04.2011 р. Повноваження Каре-
би Сергiя Анатолiйовича (паспорт ВМ №376180, виданий 14.06.1997 
Корольовським РВ УМВС України в Житомирській обл.), обраного членом 
Правління ПАТ «ЖКСВ» 26.04.2011 р., вважаються припиненими в зв’язку 
з рішенням Наглядової ради від 22.04.2016 р. про обрання нового складу 
Правління Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №29 від 
22.04.2016 р.). Кареба С.А. володіє часткою в статутному капіталі Емітента 
в розмірі 0.00011%. На посаді члена Правління ПАТ «ЖКСВ» перебував з 
16.04.2011 р. Повноваження Борисова Спірідона Миколайовича (паспорт 
ВМ №641857, виданий 15.12.1998 Богунським РВ УМВС України в Жито-

мирській обл.), обраного членом Правління ПАТ «ЖКСВ» 26.04.2011 р., 
вважаються припиненими в зв’язку з рішенням Наглядової ради від 
22.04.2016 р. про обрання нового складу Правління Товариства (Протокол 
засідання Наглядової ради №29 від 22.04.2016 р.). Борисов С.М. часткою в 
статутному капіталі Емітента не володіє. На посаді члена Правління ПАТ 
«ЖКСВ» перебував з 16.04.2011 р. Повноваження Дем'янчука Iгоря Мико-
лайовича (паспорт ВМ №504604 виданий 21.03.1998 Корольовським РВ 
УМВС України в Житомирській обл.), обраного членом Правління ПАТ 
«ЖКСВ» 25.04.2013 р., вважаються припиненими в зв’язку з рішенням На-
глядової ради від 22.04.2016 р. про обрання нового складу Правління Това-
риства (Протокол засідання Наглядової ради №29 від 22.04.2016 р). 
Дем'янчук І.М. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. На по-
саді члена Правління ПАТ «ЖКСВ» перебував з 25.04.2013 р.

Рішенням Наглядової ради 22.04.2016 року (Протокол засідання Наглядо-
вої №29 від 22 квітня 2016 року) обрано строком на 5 років на посаду голови 
Правління Товариства Онопрiєнка Валерiя Васильовича (паспорт ВМ №188100, 
виданий 06.07.1996 Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл.), який 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 2.07376 %. Протягом 
останніх 5 років обіймав посаду голови Правління ПАТ «ЖКСВ «.

Рішенням Наглядової ради 22.04.2016 р. (Протокол засідання Наглядо-
вої №29 від 22.04.2016 р.) обрано строком на 5 років на посади членів 
Правління Товариства наступних осіб:

- Каребу Сергія Анатолійовича (паспорт ВМ №376180, виданий 
14.06.1997 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській обл.), який 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00011%. Пере-
лік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: головний 
інженер;

- Соловйова Віктора Олексійовича (паспорт ВМ №655029, виданий 
29.12.1998 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській обл.), який 
часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Перелік інших посад, 
які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: начальник заводу з виго-
товлення силікатної цегли;

- Гуменюк Наталію Романівну (паспорт ВМ №756340, виданий 06.05.1998 
Корольовським РВ УМВС України в Житомирській обл.), яка часткою в ста-
тутному капіталі Емітента не володіє. Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: начальник відділу збуту;

- Свінціцького Віктора Віцентійовича (паспорт ВМ №135702, виданий 
17.04.1996 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській обл.), 
який часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Перелік інших по-
сад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: головний механік;

- Мормуль Тетяну Володимирівну (паспорт ВМ №470871, виданий 
24.12.1997 Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл.), яка володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00012 %. Перелік інших 
посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: інженер-
нормувальник, в. о. начальника ПЕВ;

- Гончарука Андрія Миколайовича (паспорт ВМ №415016, виданий Ко-
рольовським РВ УМВС України в Житомирській обл. 04.11.1997), який част-
кою в статутному капіталі Емітента не володіє.Перелік інших посад, які обі-
ймала особа протягом останніх 5 років: начальник заводу бетонних виробів, 
начальник заводу пористих блоків;

- Свінцицького Павла Павловича (паспорт СН №471043, виданий 
04.04.1997 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), який часткою в 
статутному капіталі Емітента не володіє. Перелік інших посад, які обіймала 
ця особа протягом останніх 5 років: начальник зміни ЗСЦ, начальник вап-
няного цеху;

- Сидоренка Руслана Станіславовича (паспорт ВМ № 081268, виданий 
11.12.1995 р. Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл.), який 
часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Перелік інших посад, 
які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: фахівець сектору актив-
них продаж, в. о. начальника ПСГ.

Жодна з перелічених вище осіб непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2.Голова правлiння Онопрiєнко Валерiй Ва-
сильович 22 квітня 2016 р.
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ 

КОВАЛЬСЬКОПРЕСОВИХ АВТОМАТIВ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товари-
ство «Одеський завод по випус-
ку ковальськопресових 
автоматiв»,
код за ЄДРПОУ 05749145,
вулиця Градоначальницька, буди-
нок 4, мiсто Одеса, Приморський, 
Одеська область, 65029, Україна, 
(048) 728-30-23

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

22.04.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

www.cupra.ua

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

Фірма «Трансаудит»,
код за ЄДРПОУ 23865010

5. Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 27.03.2015 
року. Кворум зборів: 82% до загальної кількості голосів. На річ-
них зборах акціонерів розглядались наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності товариства за 2014 рік 
та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
3. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товари-
ства за 2014 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії 
за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства 
за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства, стро-
ку та порядку виплати дивідендів за 2014 рік.
ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії — 
Мушинський Віктор Іванович;член Лічильної комісії — Білень-
кий Михайло Аркадійович; член Лічильної комісії — Корякова 
Ельвіра Леонідівна.
2. Затвердити наступний регламент виступів учасників Загаль-
них зборів акціонерів: доповіді — 10 хв.; виступи–5 хв.; повтор-
ні виступи — 3 хв.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити Звіт Прав-
ління про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2014 рік та визначили основні напрями діяльності 
Товариства у 2015 році. 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити річну фі-
нансову звітність Товариства за 2014 рік та визнати роботу То-
вариства задовільною.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити звіт та 
висновки Ревізійної комісії про результати діяльності Товари-
ства за 2014 рік.
ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити звіт Наглядо-
вої ради товариства про результати діяльності Товариства за 
2014 рік та визнати роботу Товариства задовільною.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: прибуток Товариства 
за 2014 рік у сумі 1 204 000,00 гривень, що залишився після 
оплати податку направити на розвиток підприємства. Дивіден-
ди акціонерам не виплачувати.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: пропозиції не надходили.

6. Інформація про дивіденди.
Опис Загальними зборами акціонерів рiшення щодо нарахування та ви-

плати дивiдендiв за пiдсумками звiтного та попереднього років не 
приймались.

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 5 473 3 844
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 181 806
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 513 774
Сумарна дебіторська заборгованість 147 131
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 312 1 869
Власний капітал 4 284 2 872
Статутний капітал 55 55
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 229 2 817
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 189 972
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

6,43 6,85

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

6,43 6,85

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 219 576 219 576
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ»

1.2 Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
1.3 Код за ЄДРПОУ: 01886843
1.4 Місцезнаходження: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район,  

с.Люцерна, вул.Радгоспна, 4-А
1.5 Міжміський код та телефон, факс: (0612) 83-59-15
1.6 Електронна поштова адреса: office@zmot.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.zmot.com.ua
1.8 Вид особової інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запоріжметалооптторг» 

від 22.04.2016р. посадова особа Ревізор Верiтов Ігор Миколайович (фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повнова-
ження на посадi 22.04.2016 р.; часткою у статутному капіталі емітента не 

волоiдє; на посадi особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Причина прийняття цього 
рiшення -закiнчення термiну повноважень; пiдстави: Протокол загальних 
зборiв акцiонерiв № 1 вiд 22.04.2016р.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запорiжметалооптторг» 
від 22.04.2016р. обрано Ревізором товариства Верiтова Iгора Миколайови-
ча (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), част-
кою у статутному капіталі емітента не волоiдє. Строк, на який обрано осо-
бу: 3 роки. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 
Протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi посади: заступник директора 
ТОВ «Рейл-Юкрейн», директор ТОВ «Юридичний центр «Бiзнес-Експерт», 
Ревізор ПрАТ «Запоріжметалооптторг». Причина прийняття цього рiшення: 
переобрання Ревізора Товариства; пiдстави: Протокол загальних зборiв 
акцiонерiв № 1 вiд 22.04.2016р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
миститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

Голова правління Фесенко О.В.,  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
1.Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство 

«Херсон-Дiпромiсто», код ЄДР: 02498091, місцезнаходження: 
73000, м.Херсон, вул.Петренка, буд.18, тел.: (0552) 41-10-10.  
2.Повний текст річної інформації у загальнодоступній БД Комісії 
розкрито 21.04.2016р. 3.Адреса веб-сайта, на якому розміщено 
інформацію http://giprograd.com.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХЕРСОНДIПРОМIСТО»
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Річна інформація  
емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Дні-
пропетровський меблевий комбінат»; 00274619; вул. Набережна Заводська, 
буд. 7, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська, 49600; (0562) 36-01-55.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00274619.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма 
«Економіст-Аудит», 33075963.

5. Інформація про загальні збори

20.03.2015, чергові. Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товари-

ства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів та 

переліку питань до порядку денного подавались Наглядовою радою Това-
риства.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Енергія-7»

2. Код за ЄДРПОУ: 00148040; 3. Місцезнаходження: 04112, м. Київ,  
вул. Дорогожицька,11/8; 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 440-81-23, 
440-94-86; 5. Електронна поштова адреса: energia@atrep.com.ua; 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://00148040.infosite.com.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 19-04/2016 від 

19.04.2016 р. було прийнято рішення про припинення повноважень Нагля-
дової ради. Звільнено з посади Голови Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» (код за 
ЄДРПОУ 23517763), в особі уповноваженого представника, що діяв на 
встановленій законодавством підставі. Володіє 31,732045 % в статутному 
капіталі емітента. На посаді перебував 7 років. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 19-04/2016 від 
19.04.2016 р. було прийнято рішення про припинення повноважень Нагля-
дової ради. Звільнено з посади Члена Наглядової ради ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ» (код за 
ЄДРПОУ 33745617), в особі уповноваженого представника, що діяв на 
встановленій законодавством підставі. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. На посаді перебував 2 роки. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 19-04/2016 від 
19.04.2016 р. було прийнято рішення про припинення повноважень Нагля-
дової ради. Звільнено з посади Члена Наглядової ради ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕ-
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ» 
(код за ЄДРПОУ 35235947, код ЄДРІСІ 132831) , в особі уповноваженого 
представника, що діяв на встановленій законодавством підставі. Володіє 
19,967761 % в статутному капіталі емітента. На посаді перебував 2 роки. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 19-04/2016 від 
19.04.2016 р. було прийнято рішення про обрання Наглядової ради. При-
значено на посаду Голови Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 
23517763), яке володіє 31,732045 % в статутному капіталі емітента. При-
значено терміном на 3 роки. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 19-04/2016 від 
19.04.2016 р. було прийнято рішення про обрання Наглядової ради. При-
значено на посаду Члена Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІТТ — МЕ-
НЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 32588724), яке володіє 3,711667% в статут-
ному капіталі емітента. Призначено терміном на 3 роки. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 19-04/2016 від 
19.04.2016 р. було прийнято рішення про обрання Наглядової ради. При-
значено на посаду Члена Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ 
ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 31747895), яке володіє 0,382260% 
в статутному капіталі емітента. Призначено терміном на 3 роки. 

У посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

ІІІ. Підпис
Генеральний директор Адамець Олена Володимирівна підтверджує 

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

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БАЛТСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КО-
ЛОНА — 1»; 00912095; 66101, Одеська область, Балтський район, м. Бал-
та, вул. Репiна, 3; (04866)61560.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.spmk-1.pat.ua

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

5. Інформація про загальні збори
27.04.2015 року. Кворум 75.46 %.
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв 

акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу; обрання 
головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.

2. Звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних 
напрямкiв роботи на 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту.

3. Звiт Голови Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.

4. Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi то-
вариства за 2014 рiк, затвердження висновкiв та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчного фiнансового звiту, балансу та результатiв 

дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
6. Про затвердження укладених, подовження термiну дiї iснуючих 

правочинiв в 2014 роцi та попереднє схвалення правочинiв, вiдповiдно 
ст.71 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятися 
товариством протягом не бiльш як одного року вiд дати прийняття такого 
рiшення.

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого 

підприємництва (тис. грн.) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  295.6  295.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)  270.0  270.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  25.6  25.6
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  175.2  208.2
Статутний капітал  140.9  140.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -394.9  -361.9
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  120.4  87.4
Чистий прибуток (збиток)  -33.0  -27.5

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ7»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАЛТСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА — 1»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
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Питання порядку денного ухвалені, рішення прийняті згідно їх проектів 
та оформлені протоколом загальних зборів.

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

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 22382 18796
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7386 5536
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10939 8819

Сумарна дебіторська заборгованість 2343 1924
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 13
Власний капітал 17198 16159
Статутний капітал 10051 10051
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2886 1847
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 489 738
Поточні зобов’язання і забезпечення 4695 1899
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,155 0,1792

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

0,155 0,1792

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6700696 6700696

Протягом звітного періоду цінні папери власних випусків не викупались.

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Бе-
тонмаш»; 00240052; 84105, Донецька область м. Слов'янськ  
вул. Солодiлова, буд.1; (0626) 63-55-15.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Лот», 23602457.

5. Інформація про загальні збори 
У 2015 роцi черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 23.04.2015 року.
Скликання загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. 

Пропозицiї до перелiку порядку денного загальних зборiв акцiонерiв пода-
вала Наглядова рада. Пропозицiї та змiни до перелiку порядку денного 
iншими особами не вносились.

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 р.:
1.Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi То-

вариства 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 в 2014 рiк.
5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту На-

глядової Ради, звiту i висновку Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту Товариства 
за 2014 рiк.

7.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за результата-
ми роботи Товариства у 2014 роцi.

8.Про вiдображення збиткiв, отриманих Товариством при проведенi у 
мiстi Слов'янську антитерористичної операцiї.

9.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного Товари-
ства на 2015 рiк.

10.Про прийняття рiшення про дострокове припинення повноваження 
членiв Правлiння Товариства.

11.Про обрання членiв Правлiння Товариства.
12.Про прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень 

членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуть-

ся з членам Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Щодо кожного питання порядку денного на загальних зборах акцiонери 
вирiшили:

По першому питанню: Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб та затвер-
дити регламент Загальних зборiв Товариства.

По другому питанню: Затвердити рiчний звiт Правлiння про результати 
фінансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.

По третьому питанню: Затвердити рiчний звiт Наглядової Ради про ро-
боту у 2014 роцi.

По четвертому питанню: Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї 
за результатами перевiрки фінансово-господарської дiяльностi Товариства 
в 2014 роцi.

По п'ятому питанню: Затвердити рiчний Звiт Товариства за 2014 рiк.
По шостому питанню: За наслiдками розгляду прийняти рiшення про 

затвердження Звiту Правлiння про пiдсумки фінансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк, Звiту Наглядової Ради про роботу у 2014 
роцi, Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фінансово-
господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi, Рiчного звiту Товариства 
за 2014 рiк.

По сьомому питанню: 1.Затвердити суму чистого прибутку за пiдсумками 
роботи Товариства за 2014 рiк у розмiрi.

2.Суму чистого прибутку у повному обсязi спрямувати на вiдновлення 
основних фондiв пiдприємства.

3.Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
По восьмому питанню: Збитки, отриманi Товариством пiд час проведення 

антитерористичної операцiї у мiстi Слов'янську, в сумi 4260,3 тис. грн. в бух-
галтерському облiку вiдобразити за рахунок нерозподiленого прибутку мину-
лих року рiвними частинами на протязi чотирьох наступних звiтних перiодiв.

По дев'ятому питанню: Затвердити основнi напрямки дiяльностi 
акцiонерного Товариства на 2015 рiк.

По десятому питанню: 10.1.Прийняти рiшення про дострокове припи-
нення повноважень з 23.04.2015 р., згiдно поданої заяви за власним ба-
жанням, заступника голови Правлiння Товариства Вербоноль В.С., обрано-
го на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства 29.03.2012 р. термiном 
на 5 рокiв.

10.2. Прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень з 
23.04.2015р., згiдно поданої заяви за власним бажанням, члена Правлiння 
Товариства Гавриленко О.О., обраного на рiчних загальних зборах 
акцiонерiв Товариства 25.04.2013 р. термiном на 5 рокiв.

По одинадцятому питанню: Обрати членами Правлiння Товариства 
термiном на 5 рокiв: Звягiнцева О.О.; Зiмбровського С.С.

По дванадцятому питанню: Прийняти рiшення про дострокове припи-
нення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, обраних на рiчних 
загальних зборах акцiонерiв Товариства 03.04.2014 р. Вiдкликати Ревiзiйну 
комiсiю у повному складi.

По тринадцятому питанню: За пiдсумками кумулятивного голосування 
до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, термiном на 5 рокiв обрано: Бонда-
рєва О.I., Чернову Н.М., Новака К.Л.

По чотирнадцятому питанню: 1.Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що будуть укладатися з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

2.Призначити голову Правлiння особою, уповноваженою на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв iз членами нового складу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.

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

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

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  65700  72721
Основні засоби (за залишковою вартістю)  14182  15527
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  28324  35577
Сумарна дебіторська заборгованість  19551  19036
Грошові кошти та їх еквіваленти  881  833
Власний капітал  39403  38854
Статутний капітал  3256  3256
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 35333  34784

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  94  4451
Поточні зобов’язання і забеспечення  26203  29416
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

16.85962600  38.57138470

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

16.85962600  38.57138470

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  32563  32563
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

Голова правлiння  Флерко Максим Миколайович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕТОНМАШ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента.

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 00293628
3. Місцезнаходження: 61106, м. Харків, просп. Московський, 297
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)754-45-11, 
  (057)754-45-11
5. Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.plitka.kharkov.ua/
jurinfo/2016-emit-info

7. Вид особливої інформації: відомості про заміну складу посадових 
осіб емітента

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 21 квітня 2016 року (Протокол  
№ 31), в зв’язку закінченням строку повноважень посадових осіб у 
2016 році, було прийнято рішення про припинення повноважень посадових 
осіб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Шеветовського Ва-
лентина Валентиновича (не надано згоди на розкриття паспортних да-
них), посаду обіймав з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіта-
лі, якою володіє особа, становить 0,147533%. 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Ісаєнка Олексія Во-
лодимировича (не надано згоди на розкриття паспортних даних), посаду 
обіймав з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою воло-
діє особа, становить 0 %. 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Тюрдьо Ігоря Івано-
вича (не надано згоди на розкриття паспортних даних), посаду обіймав з 
22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, 
становить 0 %. 

Обрано (призначено) Головою Наглядової ради Шеветовського Ва-
лентина Валентиновича (не надано згоди на розкриття паспортних да-
них) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: Голови наглядової 
ради ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Директора ТОВ «ТОВ 
«Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ»», інші посади, які займав — Президент, 
Голова ради директорів. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, 
становить 0,147533%. 

Обрано (призначено) Членом Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володи-
мировича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 
роки. До призначення обіймав посади: Члена наглядової ради ПАТ «ХАРКІВ-
СЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Заступника директора з розвитку ТОВ «Кера-
мічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які займав — директор департа-
менту інвестицій, директор, фахівець-аналітик з дослідження товарних 
ринків. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. 

Обрано (призначено) Членом Наглядової ради Тюрдьо Ігоря Івановича 
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призна-
чення обіймав посади: Члена наглядової ради ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКО-
ВИЙ ЗАВОД», Голови Правління ТОВ «Голден Тайл», інші посади, які займав — 
виконавчий директор ТОВ «Голден Тайл», заступник директора ТОВ «Голден 
Тайл». Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. 

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили 
Федорівни (не надано згоди на розкриття паспортних даних) посаду обі-
ймала з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою воло-
діє особа, становить 0 %. 

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Дорошенко Олени 
Вікторівни (не надано згоди на розкриття паспортних даних) посаду обій-
мала з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою володіє 
особа, становить 0%. 

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Пономарьова Сер-
гія Михайловича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) посаду 
обіймала з 22 листопада 2010 року. Частка в статутному капіталі, якою во-
лодіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

Обрано Головою Ревізійної комісії Буднік Людмилу Федорівну (не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення 
обіймала посади: Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ 
ЗАВОД», Головного бухгалтера ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші 
посади, які займав — Головний, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, 
бухгалтер. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. 

Обрано Членом Ревізійної комісії Дорошенко Олену Вікторівну (не 
надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До при-
значення обіймала посади: Члена Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ 
ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», економіста 1 категорії планово-фінансового відділу 
ПАТ «Харківський плитковий завод», економіста з фінансової роботи 2 ка-
тегорії фінансового відділу ЗАТ «Харківський плитковий завод». Частка в 
статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. 

Обрано Членом Ревізійної комісії Пономарьова Сергія Михайловича 
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До 
призначення обіймав посади: Члена Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ 
ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Начальника юридичного відділу ПАТ «Харківський 
плитковий завод», виконуючий обов'язки начальника юридичного відділу 
ЗАТ «Харківський плитковий завод». Частка в статутному капіталі, якою 
володіє особа, становить 0%. 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають.

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

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

Голова правління ПАТ «Харківський плитковий завод» Єфімов  О.О., 
21.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»

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

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

1.Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Верх-
ньорогачицьке автотранспортне пiдприємство 16546», код ЄДР: 

23138994, місцезнаходження: 74402, Херсон.обл., смт. Верхнiй Рога-
чик вул.Ювiлейна, 12, тел.:(05545)5-13-23. 

2.Повний текст річної інформації у загальнодоступній БД Комісії 
розкрито 19.04.2016р. 

3.Адреса веб-сайта, на якому розміщено інформацію: 
http://atp16546.pat.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16546»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РIВНЕ-БОРОШНО»

2. Код за ЄДРПОУ — 31435947
3. Місцезнаходження — 33001, місто Рівне, вулиця Біла, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та факс — (0362) 63-10-12, (0362) 63-10-12
5. Електронна поштова адреса — Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації — Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2016 року 

(протокол № 21-04/2016 від 21.04.2016 року) продовжено повноваження 

(обрано на наступний термін — 1 рік — до 31 грудня 2017 року) в зв'язку із 
закінченням 31.12.2016 року терміну дії контракту, директора ПрАТ «РІВНЕ-
БОРОШНО» Горбатюка Олександра Анатолійовича (паспорт: серія СР но-
мер 049948 виданий 25.06.1996 р. Рівненським РВ УМВС України в Рівнен-
ській області). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді директора ПрАТ «РІВНЕ-
БОРОШНО»: 4 роки 5 місяців. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: директор ЗАТ «Рівне-Борошно», директор 
ПрАТ  « РІВНЕ-БОРОШНО ».

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

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

Директор  Горбатюк Олександр Анатолійович, 
21.04.2016 року.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РIВНЕБОРОШНО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Юность-2"

2. Код за ЄДРПОУ 24103012
3. Місцезнаходження 02192, Київ, Шолом-Алейхема, 2-А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 549-07-08

5. Електронна поштова 
адреса

unost2@emitent.net.ua

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

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

7. Вид особливої інформації Припинення емітента шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або 
банкрутства за рішенням вищого 
органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
21.04.2016 року на Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Юность-2» 

бiло прийняте рiшення: Припинити (реорганiзувати) ПрАТ «Юность-2» 
шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Юность-2», яке буде правонаступником усього майна, усiх прав та 
зобов’язань ПрАТ «Юность-2». Статутний капiтал новоствореного това-
риства буде становити 170000 гривень (такий же як i в 
ПрАТ  «Юность-2»).

Визначити органiзацiйно – правову форму правонаступника 
ПрАТ  «Юность-2» - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, назва 
«Юность-2», повна назва - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Юность-2», адреса мiсцезнаходження – 02192, м.Київ, вул..Шолом-
Алейхема, 2-А. Доцiльнiстю такого перетворення стали еконоиiчнi при-

чини. За - 1530 голосiв акцiонерiв (становить 100% голосуючих голосiв), 
Проти - 0 голосiв. В разi якщо цього вимагає акцiонер (у разi подання 
письмового звернення до товариства), Приватне акцiонерне товариство 
«Юность-2» зобов’язане викупити належнi йому голосуючi акцiї. Викуп 
здiйснюється на пiдставi Договору мiж акцiонерним товариством та 
акцiонером про обов’язковий викуп товариством акцiй, який укладаєть-
ся в письмовiй формi. Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору за 
цiною вiдповiдно до вимог чинного законодавства, але цiна їх викупу не 
може бути меншою, нiж їх ринкова вартiсть. Акцiонер, який надав това-
риству письмову заяву про продаж акцiй, має право вiдкликати свою 
заяву протягом строку, установленого рiшенням про придбання (викуп) 
власних акцiй для прийняття товариством заяв акцiонерiв про продаж 
акцiй. У цьому разi заява акцiонера про продаж акцiй товариству не роз-
глядається.Строк викупу акцiй: викуп повинен бути здiйснений товари-
ством на пiдставi письмових заяв акцiонерiв про викуп акцiй з 
22.04.2016  року до 23.06.2016 року включно.

Мiсце викупу акцiй: 02192 м.Київ, вул..Шолом-Алейхема, 2-А, 
каб  №  2. Обмiн акцiй на частки новоствореного товариства 
здiйснюється з коефiцiєнтом конвертацiї акцiй 1:1. Акцiї 
ПрАТ «Юность-2» у кiлькостi 1700 штук, будуть переведенi у 17.00 час-
ток Товариства з обмеженою вiдповiдальностi «Юность-2». Строк 
обмiну акцiй ПрАТ на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної 
кiлькостi часток в статутному капiталi ТОВ: з 22.04.2016 року до 
23.06.2016 року по робочих днях з 10 год до 17 год. Мiсце обмiну акцiй: 
м.Київ, вул..Шолом-Алейхема, 2-А, каб № 2.

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

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

2. Найменування посади Буцан Михайло Андрiйович
Голова Комiсiї з припинен-
ня

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 21.04.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЮНОСТЬ2”

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 

«ТЕРНОПIЛЬГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ
03353503
3. Місцезнаходження
46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54
4. Міжміський код та телефон, факс
(0352) 52-61-34;25-36-55 (0352) 52-61-34;25-36-55
5. Електронна поштова адреса
ternopilgaz@emitent.net.ua
6.Адреса сторінки в мережі інтернет
www.tgaz.te.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб емі-

тента.
II. Текст повідомлення

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2016 р. від-
булися такі зміни:

1. Припинено повноваження Голови Правління, Караванського Олега 
Івановича, (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них), володіє часткою - 9,9885 % статутному капіталі емітента, на посаді 
Голови Правління особа перебувала 5 років. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. 

2.Обрано Головою Правління Караванського Олега Івановича, (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє част-
кою - 9,9885 % статутному капіталі емітента. Посади, які особа обіймала 
протягом останніх 5 років: Голова Правління ПАТ «Тернопільгаз»;строк на 
який обрано особу: 5 років. Непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має. 

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

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

Голова правління 
ПАТ «Тернопільгаз»  О. І. Караванський

Річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТЕТIЇВ СЬ
КА ПЕРЕСУВНА МЕХАНI
ЗО ВАНА КОЛОНА №300», 
01354102, вул. Цвiткова, 46, м.Тетiїв, 
Тетіївський, Київська область, 09800, 
Україна, (04560) 5-15-86

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

21.04.2016 р.

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

http://01354102.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора – фізич-
ної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Приватне пiдприємство «Аудитор-
ська фiрма»Сервiс-аудит», 
32205930

5. Інформація про загальні збори. збори не відбулися. 
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1922 1811
Основні засоби (за залишковою вартістю) 548 571
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 158 148
Сумарна дебіторська заборгованість 185 285
Грошові кошти та їх еквіваленти 359 135
Власний капітал 1142 1031
Статутний капітал 631 631
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -658 -769
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 777 780
Чистий прибуток (збиток) 111 140



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

55

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЮНОСТЬ2"
2. Код за ЄДРПОУ 24103012
3. Місцезнаходження 02192, Київ, Шолом - Алейхема, 2-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 549-07-08
5. Електронна поштова адреса Unost2@emitent.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

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

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року обра-

но Кондратенка Михайла Володимировича членом Комiсiї з припинення 
ПрАТ «Юность-2».Строк обрання - до закiнчення процедури перетворення 
у ТОВ «Юность-2». Особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата  – 
акцiонери;

кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ «Юность-2»  - 
Володiє акцiями товариства у кiлькостi 119 штук, простими, iменними, що 
становить 7% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства,

особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата – акцiонери;
кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй ПрАТ «Юность-2»  - 

Володiє акцiями товариства у кiлькостi 119 штук, простими, iменними, що 
становить 7% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства,

мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кан-
дидат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 
п’яти рокiв – ТОВ «Контраст Квадрат», директор;

наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi – вiдсутня не 
погашена судимiсть;

наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займа-
тись певною дiяльнiстю – вiдсутня заборона;

Обрано шляхом кумулятивного голосування (обрано двох членiв, якi на-
брали бiльшу кiлькiсть голосiв) iз застосуванням бюлетенiв. За - 583 голоса.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року обраний 
Доценко Олександр Васильович членом Комiсiї з припинення 
ПрАТ  «Юность-2». Паспорт серії ТТ 124950, виданий Деснянським РВ ГУДМС 
України в місті Києві.Особа, що внесла пропозицiю щодо кандидата  – 
акцiонери; кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 
ПрАТ  «Юность-2». Строк обрання - до закiнчення процедури перетворення у 

ТОВ «Юность-2». Володiє акцiями товариства у кiлькостi 561 штук, простими, 
iменними, що становить 33% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства,

мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кан-
дидат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 
п’яти рокiв – протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду заступника Гене-
рального директора у ТОВ «ЮiС»;

наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi – вiдсутня не 
погашена судимiсть;

наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займа-
тись певною дiяльнiстю – вiдсутня заборона;

Обрано шляхом кумулятивного голосування (обрано двох членiв, якi набра-
ли бiльшу кiлькiсть голосiв) iз застосуванням бюлетенiв. «За» - 947 голоси.

21.04.2016 року Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Юность-2» 
Буцан Михайло Андрійович обраний Головою комiсiї з припинення 
ПрАТ  «Юность-2». Паспорт серiї СН № 726330 виданий Харьковським РУ 
ГУ МВС України в м.Києвi. Строк обрання - до закiнчення процедури пере-
творення у ТОВ «Юность-2».Особа, що внесла пропозицiю щодо кандида-
та – акцiонери; кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 
ПрАТ  «Юность-2» - не володiє акцiями ПрАТ «Юность-2»,

мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає канди-
дат у юридичних особах, iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти 
рокiв – перебував на посадi директора товариства з 09.11.2010 року до 
26.04.2013 року, останнi три роки - на посадi Голови комiсiї з припинення ПрАТ; 
за сумiсництвом останнi п’ять рокiв обiймає посаду директора ТОВ «ЮiС».;

наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi – вiдсутня не 
погашена судимiсть;

наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займа-
тись певною дiяльнiстю – вiдсутня заборона;

Мiсцезнаходження Комiсiї з припинення ПрАТ «Юность-2», м.Київ, вул..
Шолом – Алейхема, 2-А, каб. №2.

Надано Комiсiї з припинення усiх повноважень, передбачених законо-
давством України та Статутом ПрАТ «Юность-2» для дiяльностi 
ПрАТ  «Юность-2» та для досягнення цiлей перетворення. 

Визначити строк повноважень Комiсiї з припинення ПрАТ «Юность-2» - 
до закiнчення процесу перетворення ПрАТ «Юность-2» у 
ТОВ  «Юность-2».

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

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

2. Найменування посади Буцан Михайло Андрiйович
Голова Комiсiї з припинення (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.04.2016
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20036721
3. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв.40 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-38-88; 207-38-89
5. Електронна поштова адреса: ic@uiic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації:

http://www.uiic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення
Член Наглядової ради Романченко Юлія Вікторівна звільнена 

21.04.2016  р. за Рішенням, прийнятим черговими Загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія» (Протокол від 21.04.2016 
року). На посаді члена Наглядової ради перебувала з 20.04.2010 року. Не-

погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в 
статутному капiталi та акціями акціонерного товариства не володіє. Особа 
не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Макарова Валентина Іванівна призначена на посаду члена Наглядової 
ради ПАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя» 21.04.2016 року, до наступного пе-
реобрання, за Рішенням, прийнятим черговими Загальними зборами акціоне-
рів ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія» (Протокол від 21.04.2016 р.). Протя-
гом останніх п’яти років обiймала посади: з 21.04.2010 р. по 21.04.2015  р. 
перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Незалежна Сервiсна 
Компанiя», при цьому з 29.07.2013 р. по 29.05.2015 р. перебувала на посаді 
інженера ПП «Архітектурна майстерня Коляденко», з 08.02.2016  р. по тепе-
рішній час є фахівцем загального відділу ПАТ «Незалежна Сервісна Компа-
нія». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою 
в статутному капiталi та акціями акціонерного товариства не володіє. Особа 
не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

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

Голова Правління
ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія» С.І. Константинов

Особлива інформація емітента
1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Гі-

бридний Соняшник»
2. Код за ЄДРПОУ: 13924728
3. Місцезнаходження: 67725, Одеська область, Білгород-Дністровський  р-н, 

с. Салгани, вул. Шабська, 1
4. Міжміський код та телефон, факс: (04849) 60799

5. Електронна поштова адреса: ylp@List.ru
6. Адреса сторінки в Інтернет: hs@ucoz.ua
7. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента
Припинено повноваження ревізора – Малиновський Сергій Володими-

рович (0), обрано на посаду ревізора – Круковський Ігор Миколайович (0)

Директор ПАТ «Гібридний соняшник»  А.І. Поляков

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БОБРОВИЦЬ-
КЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПIД ПРИ ЄМСТВО», код за ЄДРПОУ 
00957040, Горького, 1, м.Бобровиця, р-н.
Бобровицький, Чернiгiвська область, 
17400, Україна, (04632) 2-31-58

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

21.04.2016

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

http://bobrovica-hpp.emit.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Аудиторська фірма «Регістр», код за 
ЄДРПОУ 21647622

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 99,98% до загальної кількості голосів. 1. Прийняття рішення з 
питань порядку проведення Зборів. Обрання лічильної комісії та затвер-
дження її складу. Обрання голови та секретаря Зборів.

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2014 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2014 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2014 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться 

з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру вина-
городи членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової 
ради Товариства.

13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положен-

ня про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про 
виконавчий орган Товариства

15. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-
чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-
жень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства 
будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням 
Товариством таких правочинів. 

16. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень ви-
конавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-
яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням То-
вариством таких правочинів. 

Особи, що подавали пропозиції допереліку питань порядку денного: 
пропозицій до порядку денного не подавалось.

Результати розгляду питань порядку денного:
З усіх питань порядку денного (крім питань №7,8) рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачу-

вались.
ІІ. Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 108315 36429
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18331 14987
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1716 193
Сумарна дебіторська заборгованість 73280 6499
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 0
Власний капітал 7354 9760
Статутний капітал 129 129
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1160 1972
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1181 1681
Поточні зобов'язання і забезпечення 99780 24988
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -5,33 -3,52
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-5,33 -3,52

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 516712 516712
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «РУСАНІВКА», 
03062252, 02154 , м.Київ, пр. -т Воз-
з’єднання,19, (044)384-35-37

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

22.04.2016 р.

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

03062252.infosite.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Інтелект 
– Капітал» , 36391522

5. Інформація про загальні збори . Вид загальних зборів- чергові. Дата 
проведення: 20.04.2016р. Кворум загальних зборів :80,4015 % до 
загальної кількості голосів.
Перелік питань,що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання 
лічильної комісії, голови та секретаря зборів.2.Звіт виконавчого органу 
Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та його затвердження.3.Звіт Наглядової Ради за 2015 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.4.Звіт 
та висновки Ревізора за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізора Товариства. 5.Затвердження річного звіту 
Товариства за 2015р..6.Розподілу прибутку і збитків Товариства.

7.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження 
його в новій редакції.8.Внесення змін та доповнень до Положень 
Товариства та затвердження їх в новій редакції.9.Прийняття рішення про 
попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції до переліку питань порядку денного вносились членами 
Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного: По всім питанням порядку 
денного рішення прийняті одностайно.У разі якщо загальні збори не 
відбулися, вказуються причини: збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього 
років рішення про виплату дивідендів не приймалось

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

лого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника  Період
звітний попередній

Усього активів 9267,8 10274,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7303,8 8188,0
Довгострокові фінансові інвестиції 284,0 284,0
Виробничі запаси 8,7 7,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1286,1  1672,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,2 8,0
Власний капітал 8085,6 8022,0
Статутний капітал 1000,0 1000,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7085,6 7022,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,0 0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1182,2 2252,0
Чистий прибуток (збиток) 63,5 31,0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш» 
2. Код за ЄДРПОУ 
00218012
3. Місцезнаходження 
71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
4. Міжміський код, телефон та факс 
06153 2-00-42 2-35-81
5. Електронна поштова адреса 
00218012@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.yuzhgidromash.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «Завод Південгідромаш» 21.04.2016 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №17 За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 21.04.2016р.

Посадова особа YUZHYDROMASH S.R.L. (ЮЖГІДРОМАШ С.Р.Л.) (пас-
порт: серія д/н номер 1945329 виданий 21.10.2010 р. д/н), яка займала по-
саду Голова Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 85,048%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 85,048 % ( 47 422 634 шт.)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки .
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ  «Завод Південгідромаш» 21.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №17 За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 21.04.2016 р.
Посадова особа Андріянова Євгенія Олександрівна (паспорт: серія ЕК 

номер 479251 виданий 09.09.2009 р. ВВТР Запорізької області), яка займа-
ла посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:4 роки.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ  «Завод Південгідромаш» 21.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №17 За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 21.04.2016 р.
Посадова особа Кондратенко Олена Михайлівна (паспорт: серія СА но-

мер 824507 виданий 01.10.1998 р. Жовтневий РВ УМВС України в Запо-
різькій області), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0% ( 1 шт.)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «Завод Південгідромаш» 21.04.2016 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу №17 За-
гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 21.04.2016р.

Посадова особа Кондратенко Олена Михайлівна (паспорт: серія СА но-
мер 824507 виданий 01.10.1998 р. Жовтневий РВ УМВС України в Запо-
різькій області), призначена на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0% (1 шт.)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на перiод до наступних рiчних загаль-

них зборiв акцiонерiв Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгал-

тер, головний бухгалтер, директор підприємства, член Наглядової ради 
ПАТ «Завод Південгідромаш»

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 21.04.2016 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу №17 За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 21.04.2016р.
Посадова особа Бордюг Олег Валерійович (паспорт: серія СВ номер 

064625 виданий 07.10.1999 р. Комунарський РВ УМВС України в Запорізь-
кій області), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0% ( 1 шт.)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на перiод до наступних рiчних загаль-

них зборiв акцiонерiв Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист, 

директор підприємства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «Завод Південгідромаш» 21.04.2016 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу №17 За-

гальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш» від 21.04.2016 р.
Посадова особа Нарікаєв Емзар Заурбегович (паспорт: серія МВ номер 

448666 виданий 13.10.2010 р. Роменський МВ УМВС України в Сумській 
області), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на перiод до наступних рiчних загаль-

них зборiв акцiонерiв Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: водій, 

мисливствознавець
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.
голова правління Грищенко М.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 21/04/2016

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ» 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Ремспецпроектсервіс» (код ЄДРПОУ 22147637), 71108, 
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 20, 
оф.  №1, тел. (06153) 3-61-29.

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕН-
ТАЛЬНИЙ ЗАВОД ІМ.ВОЙКОВА» (код ЄДРПОУ 23289055), 
69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний буд. 92, 

тел. (061) 214-81-24.
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: ziz.org.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ІМ.ВОЙКОВА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМСЕРВІС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

сервіс»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00703351; 3. Місцезнаходження: 39071 Полтав-
ська область, Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89; 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (05365) 34-3-44; 5. Електронна поштова адреса: 
plemservis@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: plemservis.pat.ua; 
7.  Вид особливої інформації : Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-

СЕРВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5), в зв'язку з 
припинення повноважень складу Наглядової ради, припинено повнова-
ження члена Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фінансовий Альянс» (ідентифікаційний код 32248911), володіє часткою в 
статутному капіталі у розмірі 9,9287%, розмір пакета акцій – 200 000 акцій. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн 
перебування на посадi – з 17.04.2014 року.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМСЕР-
ВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5), в зв'язку з припинен-
ня повноважень складу Наглядової ради, припинено повноваження члена 
Наглядової ради, Голови Наглядової ради Купчика Павла Романовича, що 
володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 9,9287%, розмір пакета акцій 
– 200 000 акцій. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Термiн перебування на посадi – з 17.04.2014 року.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5), в зв'язку з 
припинення повноважень складу Наглядової ради, припинено повнова-
ження члена Наглядової ради Перекупки Віталія Валентиновича, що воло-
діє часткою в статутному капіталі у розмірі 3,9416%, розмір пакета акцій – 
79 399 акцій. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Термiн перебування на посадi – з 17.04.2014 року.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМСЕР-
ВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5), в зв'язку з припинен-
ня повноважень складу Ревізійної комісії, припинено повноваження члена 
Ревізійної комісії, Голови ревізійної комісії Скнар Олександра Петровича, що 
володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 9,8549%, розмір пакета акцій 
– 198 514 акцій. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Термiн перебування на посадi – з 17.04.2014 року.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5), в зв'язку з 
припинення повноважень складу Ревізійної комісії, припинено повнова-
ження члена Ревізійної Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-
ферма Досвід» (ідентифікаційний код 36746388), що володіє часткою в 
статутному капіталі у розмірі 9,9287%, розмір пакета акцій – 200 000 акцій; 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн 
перебування на посадi – з 17.04.2014 року.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5), в зв'язку з 
припинення повноважень складу Ревізійної комісії, припинено повнова-
ження члена Ревізійної комісії Зикової Лариси Олександрівни, що володіє 
часткою в статутному капіталі у розмірі 0,0496%, розмір пакета акцій – 
1 000 акцій. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Термiн перебування на посадi – з 17.04.2014 року.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМСЕР-
ВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5), Купчика Павла Рома-
новича обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Iншi посади якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора ТОВ «К2 
Інвест», Голова Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС», володіє часткою в ста-
тутному капіталі у розмірі 9,9287%, розмір пакета акцій – 200 000 акцій. Поса-

дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5), Кривенду Вла-
дислава Володимировича обрано членом Наглядової ради строком на три 
роки. Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти років: дирек-
тор ТОВ «Фінансовий Альянс», володіє часткою в статутному капіталі у 
розмірі 9,9287%, розмір пакета акцій – 200 000 акцій. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМСЕР-
ВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5) Перекупку Віталія 
Валентиновича обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Iншi 
посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: технічний директор 
ТОВ «ЮПіТі-Мобайл», технічний директор ТОВ «Ю-Мобайл» , директор ТОВ 
«Іріком-Україна», член Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС», володіє част-
кою в статутному капіталі у розмірі 3,9416%, розмір пакета акцій – 79 399 
акцій. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5) Скнар Олексан-
дра Петровича обрано членом Ревізійної комісії строком на три роки. Iншi 
посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ «К2 
ІНВЕСТ», Голова Ревізійної комісії ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС», володіє часткою в 
статутному капіталі у розмірі 9,8549%, розмір пакета акцій – 198 514 акцій. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМСЕР-
ВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5) Пліш Олену Миколаївну 
обрано членом Ревізійної комісії строком на три роки . Iншi посади якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер Корпорація «Блок», заступник 
головного бухгалтера ТОВ «Мелк Агро», головний бухгалтер ТОВ «Екоферма 
Досвід»», часткою в статутному капіталі не володіє, розмір пакета акцій – 0 ак-
цій. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМСЕР-
ВІС», що відбулися 20 квітня 2016 року (протокол № 5) Зикову Ларису Олек-
сандрівну обрано членом Ревізійної комісії строком на три роки. Iншi посади 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер Градизь-
кої РЛ, заступник головного бухгалтера Глобинської ЦРБ, головний бухгалтер 
Кременчуцької СШ№10, член Ревізійної комісії ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС», володіє 
часткою в статутному капіталі у розмірі 0,0496%, розмір пакета акцій – 1 000 
акцій. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС», що відбулися 
20 квітня 2016 року (протокол № 31) Купчика Павла Романовича обрано 
Головою Наглядової ради строком на три роки. Iншi посади якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», заступник директора ТОВ «К2 Інвест», володіє часткою в статут-
ному капіталі у розмірі 9,9287%, розмір пакета акцій – 200 000 акцій . По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Ревізійної комісії ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС», що відбулися 
20 квітня 2016 року (протокол № 23), Скнар Олександра Петровича обрано 
Головою Ревізійної комісії, строком на три роки. Iншi посади якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Ревізійної комісії ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», директор ТОВ «К2 Інвест» володіє часткою в статутному капіталі 
у розмірі 9,8549%, розмір пакета акцій – 198 514, акцій. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Голова Правління ПАТ «Племсервіс»  Бігдан М.А.
 21.04.2016.

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

ПАТ «Завод Південгідромаш»
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш» 
2. Код за ЄДРПОУ 
00218012
3. Місцезнаходження 
71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
4. Міжміський код, телефон та факс 

06153 2-00-42 2-35-81
5. Електронна поштова адреса 
00218012@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.yuzhgidromash.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ» 
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Річна інформація емітента цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖ-
НА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"
код ЄДРПОУ 20036721
місцезнаходження: 01021, м. Київ, Печерський р-н, 
Кловський узвiз, 9/2, кв. 40. 
телефон: (044) 207-38-88

2. Дата розкриття 
повного тексту 
річної інформації у 
загальнодоступній 
ін фо р ма ційній базі 
даних Комісії

21.04.2016 року

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

http://uiic.com.ua/

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

Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«РЕЙТИНГ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 30687076

5. Інформація про 
загальні збори (роз-
діл заповнюється у 
випадку, якщо емі-
тент - акціонерне то-
вариство). Зазнача-
ється інформація 
про проведення або 
непроведення зага-
льних чергових та 
позачергових зборів 
та у разі їх непрове-
дення вказуються 
причини, також за-
значається перелік 
питань, що розгля-
далися на загальних 
зборах, особи, що 
подавали пропозиції 
до переліку питань 
порядку денного, у 
разі проведення по-
зачергових зборів 
зазначаються особа, 
що ініціювала прове-
дення загальних 
збо рів, результати 
розгляду питань по-
рядку денного. У разі 
якщо за гальні збори 
не від булися, вказу-
ються причини

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА 
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» проведено 21.04.2016 року о 
13:00 годинi за адресою: м. Київ, пров. Магнітогор-
ський, буд. 3 (актовий зал МНТУ ім. академіка Ю.
Бугая). 
Станом на 13:00 годину 21.04.2016 р. для участі в 
загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера 
(їх представники), які в сукупності володіють 
17 200 986 акціями, що становить 99,30236 % 
голосів. Кворум на загальних зборах забезпечено.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах
акціонерного товариства: 15.04.2016 р.
Порядок денний:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв АТ.
Автор пропозиції: Голова Правління Константи-
нов  С.І.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних 
зборiв АТ.
Автор пропозиції: Голова Правління Константи-
нов  С.І.
3. Про затвердження звiту Правлiння АТ про пiдсумки 
роботи за 2015 рiк.
Автор пропозиції: Голова Правління Константи-
нов  С.І.
4. Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї АТ за 
2015 рiк.
Автор пропозиції: Голова Правління Константи-
нов  С.І.
5. Про затвердження рiчного звiту, складеного за 
Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, 
та розподіл прибутку за 2015 рік. 
Автор пропозиції: Голова Правління Константи-
нов  С.І.

6. Про затвердження звiту Наглядової ради АТ про 
пiдсумки роботи за 2015 рік.
Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.
7. Про звiльнення члена Наглядової ради. 
Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.
8. Про призначення члена Наглядової ради.
Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.
Прийняті рішення:
1) Затвердити запропонований склад Лічильної 
комісії у складі:
Голова комісії - П’ятков С.В., Члени комісії - Чухарев 
Д.В., Алферов А.В. 
2) Обрати Головою Зборів – Голову Правління АТ 
Константинова С.І., а Секретарем Зборів – Чухареву Є.В.
3) Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи 
за 2015 рік.
4) Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2015 рік.
5) 5.1. Затвердити річний звіт, складений за 
Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку. 
5.2. Не здійснювати нарахування та виплату 
дивідендів.
5.3. Направити прибуток АТ, отриманий за 2015 рік, 
на розвиток підприємства та збільшення оборотних 
коштів, провести відрахування у резервний фонд АТ 
у розмірі 5 (п’яти) відсотків від чистого прибутку АТ, 
що складає 38 584 грн. 02 коп. 
6) Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки 
роботи за 2015 рік.
7) Звільнити з посади члена Наглядової ради АТ 
Романченко Юлію Вікторівну.
8) Призначити на посаду члена Наглядової ради АТ 
Макарову Валентину Іванівну.

6. Інформація про 
дивіденди.

Рішення про нарахування та виплату дивідендів за 
результатами звітного та попереднього років 
Загальними зборами акціонерів не приймалося. 
Дивіденди протягом звітного та попереднього років 
не нараховувались і не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 22 571 22 375
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 344 1 235
Довгострокові фінансові інвестиції 9 604 9 604
Запаси 86 86
Сумарна дебіторська заборгованість 1 960 650
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 577 10 796
Власний капітал 11 486 10 882
Статутний капітал 22 212 21 187
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8 661 8 661
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 359 1 188
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,04457 0,19409
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,04457 0,19409

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 17 321 830 17 321 830
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Голова Правління
ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія»  С.І. Константинов

II. Текст повідомлення 
1. ПАТ «Завод Південгідромаш» (код ЄДРПОУ 00218012) повiдомляє, 

що згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних збо-
рах Товариства, отриманого вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi 
на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України - Публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональний депозитарiй України», складеного станом на 
15 квiтня 2016 року, вiдбулася змiна частки голосуючих акцій власникiв 
акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:

1. Розмiр пакету акцiй акціонера ЮЖГІДРОМАШ С.Р.Л., 20122, Італія, м. 
Мілан, пл. Дель Дуомо, 20, складає 47 422 634 штуки простих iменних акцiй, 
що складає 90,5572% голосуючих акцiй Товариства. Дата отримання 
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 
21.04.2016р.

Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій не змінився, але 
збільшився у загальній кількості голосуючих акцій з 89,7007% до  
90, 5572%. Зміни розміру пакета акцій у акціонера не відбулось.

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

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

2.
голова правління Грищенко М.В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 21/04/2016
(дата) 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публічне акціонерне товариство 
"Енергія"; 13699556; 08700, Київська 
обл., м.Обухiв, вул. Промислова, 1; 
(04572) 77-060, 72-175

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

21.04.2016

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

http://www.energiya.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "БДО", 20197074

5. Інформація про загальні збори 
Протягом звітного періоду проводились чергові загальні збори - 27.04.2015р. 
Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію 
по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропо-
зицій від акціонерів не надходило. Питання, що розглядались на загальних 
зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства 
(затвердили запропонований склад лічильної комісії); 2. Затвердження річ-
ного звіту Товариства (затвердили річний звіт); 3. Розподіл прибутку і збитків 
Товариства (затвердили запропонований порядок покриття збитків); 4. Звіт 
Голови правління за наслідками фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту(затвердили звіт Голови правління); 5. Звіт Наглядової ради за наслід-
ками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту (затвердили звіт Наглядової ради); 
6. Звіт Ревізійної комісії за наслідками фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
(затвердили звіт Ревізійної комісії); 7. Відкликання членів Наглядової ради 
(затвердили відкликати повноваження членів Наглядової ради товариства). 
8. Обрання членів Наглядової ради товариства. ( затвердити запропоновані 
кандидатури членів Наглядової ради Товариства.) 9. Прийняття рішення про 
виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів (вирішили 
дивіденди не виплачувати); 10. Схвалення значних правочинів договорів : 
№ 2244/15-ТЕ-17 від 18.12.2014р., № 2245/15-БО-17 від 
18.12.2014р.,№  2246/14-КП-17 від 18.12.2014, що укладені між ПАТ "Енер-
гія" та НАК "Нафтогаз України" на купівлю-продаж природного газу, на суму, 
що перевищує 25 відсотків активів за даними останньої фінансової звітності 
товариства (вирішили схвалити значні правочини); 11. Прийняття рішення 
про надання попередньої згоди Голові правління на укладання та здійснен-
ня значних правочинів (вирішили надати попередню згоду Голові правління 
на укладання та здійснення значних правочинів). 
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та 

попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось

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

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 39094 62084
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11618 11814
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2593 2369
Сумарна дебіторська заборгованість 20737 45273
Грошові кошти та їх еквіваленти 2854 1010
Власний капітал 27591 33517
Статутний капітал 32660 32660
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5926) 857
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 11503 28567
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(0,05) 0,08

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

(0,05) 0,08

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 130639864 130639864
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вар-
тість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПАТ «ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУ-
НАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ», 05495414Волинська , -, 43006, 
ЛУЦЬК, Макарова, 5 710904, 2.Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 22.04.2016 3.Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
http://lzku.emitents.net.ua 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності - ТОВ «Аудиторська компанiя «ЕЛIТ-АДУДИТ», 37613975 
5.Інформація про загальні збори - Дата проведення чергових загальних збо-
рів 03.04.2015р. Порядок денний:1. Звiт Директора товариства про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Затвердження 
звiту Директора та рiчної фiнансової звiтностi товариства в складi звiту про 
фiнансовi результати за 2013 рiк та балансу Товариства за 2013 рiк. 2. Звiт та 
затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 3. Звiт та затвердження звiту 
Наглядової ради товариства за 2013 рiк. 4. Визначення розподiлу прибутку та 
збиткiв товариства за результатами 2013 року. 5. Iншi питання. Рiшення з пи-
тань порядку денного приймалися 19882041 голосами , що складає 100% вiд 
загальної кiлькостi присутнiх на загальних зборах акцiонерiв. Позачерговi 
загальнi збори товариства не проводилися.

6.Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за 
простими 
акціями

за  приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за  привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 557994.4 0

Нарахувані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0 0.027 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 557994.4 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

21.04.2015

Дата виплати дивідендів 03.06.2015
Опис Загальними зборами товариства ПАТ "ЛЗКУ" при-

йнято рiшення про розподiл прибутку отриманого 
товариством у 2013 роцi. Порядок виплати 
дивiдендiв- товариство перераховує дивiденди ЦД 
на рахунок, вiдкритий у РЦ, для зарахування на ра-
хунки депозитарних установ для їх подальшого пе-
реказу депозитарними установами на рахунки 
акцiонерiв. Вирiшено повiдомити акцiонерiв реко-
мендованим листом з повiдомленням про вручення 
про виплату дивiдендiв в строк , що не перевищує 
одного мiсяця з моменту прийняття рiшення. Строк 
виплати дивiдендiв - не пiзнiше 6 мiсяцiв з моменту 
прийняття рiшення. Рiшенням наглядової ради вiд 
14.04.2015р. визначено дату складання перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв 
- 21.04.2015р. 

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

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15267 15219
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10147 11361
Довгострокові фінансові інвестиції 344 592
Запаси 46 49
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 120 9
Власний капітал 14511 14575
Статутний капітал 1000 1000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5305 4411
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6 6
Поточні зобов'язання і забезпечення 750 638
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

Директор  Бебко С.М.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIО
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬПО РIТЕЙЛ», Україна Київська 
обл. Києво-Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вулиця Промислова, бу-
динок 5, 33870708, (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 фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РIАЛ АУДИТ», 
38013592

5. Інформація про загальні збори 
02.03.2015 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Про затвердження звіту Генерального директора 

(виконавчого органу) Товариства про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства в 2014 році.2.Про затвердження звіту Наглядової ради 
Товариства за 2014 рік.3.Про затвердження річної фінансової звітності Това-
риства за 2014 рік.4.Про розподіл прибутку за 2014 рік.Пропозицій щодо по-
рядку денного не надходилоПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:1. Затвердити 
звіт Генерального директора (виконавчого органу) Товариства Крушинської 
Інни Володимирівни про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2014 рік.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 
рік.3. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.4. Прибуток 
Товариства за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не виплачувати.

03.04.2015 проведено позачергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Прийняття рішення щодо реорганізації ПРИВАТНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» шляхом виділу части-
ни майна, прав та обов'язків до новоутвореної юридичної особи - ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС».2.Прийняття рішення 
про порядок і умови виділу з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СІЛЬПО РІТЕЙЛ» частини майна, прав та обов'язків до ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС».3.Прийняття рішення про ство-
рення нової юридичної особи - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ГУД ФУД ПЛЮС» шляхом виділу з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СІЛЬПО РІТЕЙЛ».4.Прийняття рішення про визначення складу комісії 
з виділу, яка буде здійснювати реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» шляхом виділу частини майна, прав та 
обов'язків до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД 
ПЛЮС».Пропозиції щодо порядку денного не надходили.ПРИЙНЯТІ НАСТУП-
НІ РІШЕННЯ:По першому питанню порядку денного:1.Здійснити реорганіза-
цію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» шля-
хом виділу з Товариства нової юридичної особи - ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» із передачею новоутворе-
ній юридичній особі згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та 
обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»СІЛЬПО 
РІТЕЙЛ»По другому питанню порядку денного:Доручити Наглядовій раді То-

вариства, з урахуванням прийнятих рішень, у термін до 26.06.2015 року відпо-
відно до статті 86 Закону України «Про акціонерні товариства» розробити та 
затвердити проект плану виділу; підготувати та затвердити пояснення до умов 
плану виділу; схвалити розподільний баланс; та подати до 30.06.2015 р. вище 
зазначені документи на затвердження Акціонеру Товариства.По третьому пи-
танню порядку денного:1.Створити шляхом виділу з ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» нове акціонерне товариство при-
ватного типу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГУД ФУД ПЛЮС»  
2. Місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД 
ФУД ПЛЮС» визначити за адресою: Україна, 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 
5.3.Сформувати статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» шляхом конвертації частини акцій ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» в акції ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» у розмірі 2 000 000 (два міль-
йони) гривень 00 копійок. Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» поділити на 2 000 000 (два мільйони) штук 
простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок кожна. 
Форма існування простих іменних акцій - бездокументарна.По четвертому пи-
танню порядку денного:Утворити комісію з виділу, яка буде здійснювати реор-
ганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» 
шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» у складі згідно з додатком № 2 до 
цього рішення.

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 874463 961712
Основні засоби (за залишковою вартістю) 645751 694191
Довгострокові фінансові інвестиції 21 21
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 117141 140477
Грошові кошти та їх еквіваленти 91 11
Власний капітал 26649 50741
Статутний капітал 173783 175783
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -172737 -151230
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3732 9332
Поточні зобов'язання і забезпечення 844082 901639
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,142 0,13
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,142 0,13

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 175316922 125582565
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ АСКА", 13490997, 69005 
Запорiзька область Орджонiкiдзевський 
Запорiжжя вул.Перемоги, б. 97А, 
(061) 279 62 89, (061) 279 62 56

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

25.04.2016

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

http://www.aska.com.ua/upload/
Zvit_2015.pdf

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЗАПОРIЗЬКЕ АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
12329», 03114164, 69008 Запорiзька 
область Заводський м. Запорiжжя 
Пiвденне шосе, буд. 66, 061 2220898

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

21.04.2016

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

www.atp12329.com
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік 
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Український банк реконструкцiї та розвитку», 26520688, 04080, м.Київ, 
вул.. О.Терьохіна, буд.4, (044)-454-27-00

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
базі данних Комісії: 25.04.2016

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

4. найменування та тод за ЄДРПОУ аудиторської фірми (ПІБ, аудитора-
фізичної особи –підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ», 
01204513.

5. Інформація про загальні збори 
29 квiтня 2015 року вiдбулись Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку», 
перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Встановлення по-
рядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку». 2. Обрання секретаря рiчних загаль-
них зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку». 3. Обрання Лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 4. Розгляд та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» за 2014 рiк. 5. Розгляд та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради АТ (публ.) «Укра-
їнський банк реконструкцiї та розвитку» за 2014 рiк. 6. Розгляд та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ 
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2014 рiк. 7. Затвер-
дження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку» за 2014 рiк, розгляд звiту (висновкiв) неза-
лежного аудитора та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
8. Розподiл прибутку та покриття збиткiв АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» за пiдсумками роботи в 2014 роцi. 9. Внесення 
змiн до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 
10.  Внесення змiн до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку». 11. Внесення змiн до Положення про 
Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 12.  При-
пинення повноважень Голови, заступника Голови та членiв Спостережної 
ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 13. Обрання 
членiв Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку». 14. Обрання Голови та заступника Голови Спостережної ради АТ 
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 15. Затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою, заступ-
ником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку», встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
Головою та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку». 1. Розгляд першого питання порядку денного: 
Встановлення порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ 
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Виступив Голова 
Зборiв Коцюба В.О. та оголосив проект рішення. Рішення прийняте одного-
лосно. 2. Обрання секретаря рiчних загальних зборiв та Обрання Лiчильної 
комiсiї рiчних загальних зборiв доручити провести Реєстрацiйнiй комiсiї. 
Рiшення прийнято одноголосно. 2. Друге питання порядку денного: Обрання 
секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку». Виступив Голова Зборiв Коцюба В.О. та оголо-
сив проект рiшення з вказаного питання, включений до бюлетеня для голо-
сування: «Обрати секретарем рiчних загальних зборiв начальника Юридич-
ного управлiння Рукавичку Валерiю Юрiївну. Рiшення з другого питання 
прийнято одноголосно. 3.Розгляд третього питання: Обрання Лiчильної ко-
місії. Виступила Секретар Зборiв Рукавичка В.Ю. та оголосила проект 
рiшення - Геращенко Наталiю Олександрiвну - Головою Лiчильної комiсiї. 
Приступу Юрiя Михайловича - секретарем Лiчильної комiсiї.». Рiшення при-
йнято одноголосно. Розгляд четвертого питання порядку денного: Розгляд 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2014 рiк. Виступив Голова 
Правлiння Банку Локтiонов О.Ю., який ознайомив присутнiх зi звiтом 
Правлiння за 2014 рiк. Виступила Секретар Зборiв Рукавичка В.Ю та оголо-
сила проект рiшення з вказаного питання, включений до бюлетеня для голо-
сування: «Затвердити звiт Правлiння за 2014 рiк, що додається.». Рiшення з 
четвертого питання порядку денного: «Затвердити звiт Правлiння АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2014 рiк, що додається.», 
прийнято одноголосно. 5. Розгляд п’ятого питання порядку денного: Розгляд 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради АТ 
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2014 рiк. Виступив 
Заступник Голови Спостережної ради Банку Коцюба В.О., який ознайомив 
присутнiх зi звiтом Спостережної ради за 2014 рiк. Виступила Секретар 
Зборiв Рукавичка В.Ю. та оголосила проект рiшення з вказаного питання: 

«Затвердити звiт Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» за 2014 рiк, що додається.». Рiшення з п’ятого 
питання порядку денного прийнято одноголосно. 6. Розгляд шостого питан-
ня порядку денного: «Розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї 
та розвитку» за 2014 рiк». Виступили Голова Ревiзiйної комiсiї Гурман-
чук  А.А., який ознайомив присутнiх зi звiтом та висновками Ревiзiйної комiсiї 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2014 р. та Секре-
тар Зборiв Рукавичка В.Ю. оголосила проект рішення. Рiшення прийняте 
одноголосно. 7. Розгляд сьомого питання порядку денного: Затвердження 
рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Банку за 2014 рiк, розгляд звiту 
(висновкiв) незалежного аудитора та затвердження заходiв за результатами 
його розгляду. Виступила Секретар Зборiв Рукавичка В.Ю. та оголосила 
проект рiшення з вказаного питання, включений до бюлетеня для голосу-
вання. Рiшення з сьомого питання прийняте одноголсно. 8. Розгляд восьмо-
го питання порядку денного: Розподiл прибутку та покриття збиткiв Банку за 
пiдсумками роботи в 2014 роцi. Виступила Секретар Зборiв Рукавичка В.Ю. 
та оголосила проект рiшення з вказаного питання, включений до бюлетеня 
для голосування: «За пiдсумками роботи АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» в 2014 роцi прибуток не розподiляти у зв’язку з 
наявнiстю збиткiв в розмiрi 18 331 828,64 грн. Рiшення з восьмого питання 
порядку денного: «За пiдсумками роботи АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» в 2014 роцi прибуток не розподiляти у зв’язку з 
наявнiстю збиткiв в розмiрi 18 331 828,64 грн., прийняте одноголосно. 9. Роз-
гляд дев’ятого питання порядку денного: Внесення змiн до Статуту АТ 
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Виступила Начальник 
Юридичного управлiння Банку Рукавичка В.Ю. про необхiднiсть приведення 
Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» у 
вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про внесення змiн до Закону Украї-
ни «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей кор-
поративного управлiння в банках» вiд 4 липня 2014 року N1587-VII та iнших 
вимог чинного законодавства України, та оголосила проект рiшення з вказа-
ного питання, включений до бюлетеня для голосування: «Внести змiни до 
Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», зареєстро-
ваного державним реєстратором Подiльської районної у мiстi Києвi держав-
ної адмiнiстрацiї 06.07.2010 за № 10711050011023977, державну реєстрацiю 
Змiн № 1 до якого у виглядi окремого додатку, що є його невiд’ємною части-
ною, проведено 26.01.2012 державним реєстратором Подiльської районної 
у м. Києвi державної адмiнiстрацiї за № 10711050014023977, - шляхом ви-
кладення Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» в 
новiй редакцiї, а також з наданням Головi Правлiння АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку» повноважень на пiдписання нової редакцiї 
Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» та вчинен-
ня усiх необхiдних дiй для забезпечення проведення державної реєстрацiї 
змiн до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 
Рiшення прийняте одноголосно. 10. Розгляд десятого питання порядку ден-
ного: Внесення змiн до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Укра-
їнський банк реконструкцiї та розвитку». Виступила Рукавичка В.Ю. про 
необхiднiсть приведення Положення про Спостережну раду АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» у вiдповiднiсть до вимог За-
кону України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську 
дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в 
банках» вiд 4 липня 2014 року N1587-VII та iнших вимог чинного законодав-
ства України, та оголосила проект рiшення з вказаного питання. Рiшення з 
десятого питання порядку денного прийнято одноголсно. 11. Розгляд оди-
надцятого питання порядку денного: Внесення змiн до Положення про 
Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Висту-
пила Рукавичка В.Ю. про необхiднiсть приведення Положення про Правлiння 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» у вiдповiднiсть до 
вимог Закону України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного 
управлiння в банках» вiд 4 липня 2014 року N1587-VII та iнших вимог чинно-
го законодавства України, та оголосила проект рiшення з вказаного питання. 
Рiшення прийняте одноголосно. 12. Розгляд дванадцятого питання порядку 
денного: Припинення повноважень Голови, заступника Голови та членiв 
Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 
Виступила Секретар Зборiв та оголосила проект рiшення з вказаного питан-
ня. Рiшення з дванадцятого питання порядку денного: «Припинити з 
29.04.2015 повноваження Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» Лiсовенка Вiталiя Васильовича, За-
ступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» Коцюби Володимира Олександровича, а також 
членiв Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» Матузки Ярослава Васильовича, Страхової Наталiї Борисiвни, 
Страшного Андрiя Iвановича, Дмитренко Iнни Леонiдiвни.», прийнято одно-
голосно. 13. Розгляд тринадцятого питання порядку денного: Обрання 
членiв Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку». Виступила Секретар Зборiв та оголосила перелiк кандидатiв до 
складу Спостережної ради Банку, включених до бюлетеня для кумулятивно-
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го голосування №13 за пропозицiєю акцiонера Банку – Держави Україна в 
особi Мiнiстерства фiнансiв України, в якостi його представникiв: Шевальов 
Артем Валентинович, Маркарова Оксана Сергiївна, Матузка Ярослав Васи-
льович, Страхова Наталiя Борисiвна, Страшний Андрiй Iванович, Дмитренко 
Iнна Леонiдiвна. Кiлькiсний склад Спостережної ради Банку встановлено 
рiшенням №2 позачергових загальних зборiв АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» вiд 13 листопада 2014 року. Рішення прийнято 
одноголосно. 14. Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного: Обран-
ня Голови та заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку». Виступила Секретар Зборiв та оголосила 
проект рiшення з вказаного питання, включений до бюлетеня для голосуван-
ня: «Обрати Головою Спостережної ради Шевальова Артема Валентинови-
ча. Обрати заступником Голови Спостережної ради Маркарову Оксану Сер-
гіївну. Рішення прийнято одноголосно. 15. Розгляд п’ятнадцятого питання 
порядку денного: «Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної 
ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Спостережної ради. Ви-
ступила Секретар Зборiв та оголосила проект рiшення з вказаного питання, 
включений до бюлетеня для голосування: «1. Затвердити такi основнi умови 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку» з Головою, заступником Голови та членами 
Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»: 
1.1 Строк дiї повноважень Голови, заступника Голови та членiв Спостереж-
ної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» складає 
3  (три) роки (по 28.04.2018 включно). 1.2 Голова, заступник Голови та члени 
Спостережної ради виконують покладенi на них Статутом АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку», Положенням про Спостережну раду 
та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй 
основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, 
пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Спостережної ради, у порядку, перед-
баченому укладеними цивiльно-правовими договорами). 1.3. Змiни та допо-
внення до цивiльно-правових договорiв можуть вноситись за погодженням 
мiж сторонами, що уклали цi договори (крiм випадкiв, коли такi змiни та допо-
внення змiнюють строк дiї повноважень, розмiр винагороди та компенсацiй 
витрат Голови, заступника Голови та членiв Спостережної ради АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку»). 2. Обрати Голову Правлiння 
Локтiонова О. Ю. уповноваженою особою, якiй надаються повноваження 
пiдписати вiд iменi Банку цивiльно-правовi договори з Головою, заступником 
Голови та членами Спостережної ради. Цивiльно-правовi договори з Голо-
вою, заступником Голови та членами Спостережної ради мають бути 
пiдписанi 29.04.2015.». Рiшення прийнято одноголосно. 08.06.2015 вiдбулись 
позачергові Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«Український банк реконструкцiї та розвитку», перелiк питань, що розгляда-
лись на зборах: 1. Встановлення порядку проведення позачергових загаль-
них зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розви-
тку». 2. Обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ 
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 3. Обрання Лiчильної 
комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». 4. Вчинення значних правочинiв. Збори 
скликанi за iнiцiативою акцiонера, що володiє 99,99% акцiй Товариства. 
1.  Розгляд першого питання порядку денного: Встановлення порядку про-
ведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку». Голова Зборiв Шевальов А.В. оголосив про-
ект рiшення з вказаного питання, включений до бюлетеня для голосування. 
Рiшення з першого питання порядку денного прийняте одногоглосно. 2. Роз-
гляд другого питання порядку денного: Обрання секретаря позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та роз-
витку». Виступив Голова Зборiв Шевальов А.В. та оголосив проект рiшення з 
вказаного питання, включений до бюлетеня для голосування: «Обрати се-
кретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв начальника Юридичного 
управлiння Рукавичку Валерiю Юрiївну. Рiшення, прийняте одноголосно. 
3.  Розгляд третього питання порядку денного: Обрання Лiчильної комiсiї по-
зачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку». «1. Встановити склад Лiчильної комiсiї у кiлькостi 
2 (двi) особи. 2. Обрати до складу Лiчильної комiсiї Геращенко Наталiю 
Олександрiвну - Головою Лiчильної комiсiї. Приступу Юрiя Михайловича - 
секретарем Лiчильної комiсiї. Рiшення прийняте одноголосно. 4. Розгляд чет-
вертого питання порядку денного: Вчинення значних правочинiв. Виступила 
Секретар Зборiв Рукавичка В.Ю та оголосила проект рiшення з вказаного 
питання, включений до бюлетеня для голосування: «Погодити вчинення 
правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку», а саме: залучення Банком коштiв в АБ «УКРГАЗБАНК» на умовах 
субординованого боргу в розмiрi 28 млн. грн. строком на 6 рокiв; пролонгацiю 
строку залучення Банком в Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної 
установи коштiв на умовах субординованого боргу в розмiрi 32 млн. грн. 
строком на 6 рокiв.». Рiшення прийнято одноголосно. 

6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-

плати дивідендів не приймалось.

ІІ.Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 122 638 100 148
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 017 1 468
Кошти в інших банках 0 16 732
Кредити та заборгованість клієнтів 394 1 474
Усього зобов'язань 58 884 37 338
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 242 208
Усього власного капіталу та частка меншості 63 754 62 810
Статутний капітал 118 000 118 000
Чистий прибуток/(збиток) 570 (18 332)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн..) 2,42 (77,68)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

2,42 (77,68)

 Повідомлення про виникнення особливої інформації 
І.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ТАВРIЙСЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ», 
Код за ЄДРПОУ32702078, Місцезнаходження: 73011, м.Херсон, вул. Адмiрала 
Макарова, 203; Міжміський код, телефон та факс: (0552)29-00-14; Електро-
нна поштова адреса: tbk@tbk.ks.ua; Вид особливої інформації: Зміна складу 
посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
21.04.2016року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська 

будівельна компанія» повноваження голови Ревізійної комісії Голубятніко-
вої Ірини Олександрівни припинено у зв’язку зі спливом строку повнова-
жень та необхідністю в обрані нового складу Ревізійної комісії (згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Володiє часткою 
у статутному капiталi емітента – 0,0053%. Перебувала на посаді Голови 
Ревізійної комісії протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

21.04.2016року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська 
будівельна компанія» повноваження члена Ревізійної комісії Сапіги Діни 
Петрівни припинено у зв’язку зі спливом строку повноважень та необхідніс-
тю в обрані нового складу Ревізійної комісії (згода фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних вiдсутня). Володiє часткою у статутному капiталi 
емітента – 0,0053% Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії протягом 
5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

21.04.2016року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська 
будівельна компанія» повноваження члена Ревізійної комісії Томкєєвої 
Людмили Павлівни припинено у зв’язку зі спливом строку повноважень та 
необхідністю в обрані нового складу Ревізійної комісії (згода фiзичної осо-

би на розкриття паспортних даних вiдсутня). Володiє часткою у статутному 
капiталi емітента – 0,0033%. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії 
протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

21.04.2016року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська 
будівельна компанія» обрано на посаду голови Ревізійної комісії Голубятні-
кову Ірину Олександрівну на строк 3 роки (згода фiзичної особи на розкрит-
тя паспортних даних вiдсутня). Зміни у персональному складі обумовлені 
необхідністю в обранні нового складу Ревізійної комісії. Володiє часткою у 
статутному капiталi емітента – 0,0053%. Перебувала на посаді Голови Ре-
візійної комісії протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

21.04.2016року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська 
будівельна компанія» обрано на посаду члена Ревізійної комісії Томкєєву 
Людмилу Павлівну на строк 3 роки (згода фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних вiдсутня). Зміни у персональному складі обумовлені необ-
хідністю в обранні нового складу Ревізійної комісії. Володiє часткою у ста-
тутному капiталi емітента – 0,0033%. Перебувала на посаді члена Ревізійної 
комісії протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

21.04.2016року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Таврійська 
будівельна компанія» обрано на посаду члена Ревізійної комісії Агатьєву 
Наталiю Владиславiвну на строк 3 роки (згода фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних вiдсутня). Зміни у персональному складі обумовлені не-
обхідністю в обранні нового складу Ревізійної комісії. Володiє часткою у 
статутному капiталi емітента – 0,0000003%. Перебувала на посаді заступ-
ника головного бухгалтера та головного бухгалтера ПАТ «ТБК» протягом 
5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В.о. Генерального директора  Малоок О.В.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «УКРПАПІРПРОМ»
2. Код за ЄДРПОУ : 16464888
3. Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 517-41-72, 517-64-10
5. Електронна поштова адреса емітента: papir@naverex.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації : 16464888.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

1.Наказом ФДМУ № 741 від 13.04.2016р. припинено повноваження 
Голови Наглядової ради Парфененка Дмитра Миколайовича. На пу-
блікацію паспортних даних згоди не дав. Часткою у статутному капіта-
лі товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Працював Першим заступником Голови 
ФДМУ.

2.Наказом ФДМУ № 741 від 13.04.2016р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради Кушніренка Андрія Володимировича. На публі-
кацію паспортних даних згоди не дав. Часткою у статутному капіталі 
товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Працював директором Департаменту Мінеконом-
розвитку.

3. Наказом ФДМУ № 741 від 13.04.2016р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради Колотуши Миколи Васильовича. На публікацію 
паспортних даних згоди не дав. Часткою у статутному капіталі товари-
ства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Працював помічником Заступника Голови ФДМУ.

4. Наказом ФДМУ № 741 від 13.04.2016р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради Савченка Петра Івановича. На публікацію пас-

портних даних згоди не дав. Часткою у статутному капіталі товариства 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Працював Головним спеціалістом Кабінету Міністрів України.

5. Наказом ФДМУ № 741 від 13.04.2016р. призначено Головою На-
глядової ради Сачівка Андрія Івановича. На публікацію паспортних 
даних згоди не дав. Часткою у статутному капіталі товариства не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Працює заступником директора департаменту ФДМУ.

6. Наказом ФДМУ № 741 від 13.04.2016р. призначена членом Нагля-
дової ради Лепявко Ірина Миколаївна. На публікацію паспортних даних 
згоди не дала. Часткою у статутному капіталі товариства не володіє, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює 
заступником начальника управління - начальником відділу ФДМУ.

7. Наказом ФДМУ № 741 від 13.04.2016р. призначений членом На-
глядової ради Стрельников Павло Олександрович. На публікацію пас-
портних даних згоди не дав. Часткою у статутному капіталі товариства 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Працює Головним спеціалістом ФДМУ.

8. Наказом ФДМУ № 741 від 13.04.2016р. призначена членом На-
глядової ради Єсипенко Людмила Миколаївна. На публікацію паспорт-
них даних згоди не дала. Часткою у статутному капіталі товариства не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Працює Головним спеціалістом ФДМУ.

9. Наказом ФДМУ № 741 від 13.04.2016р. призначена членом На-
глядової ради Павлюк Наталія Василівна. На публікацію паспортних 
даних згоди не дала. Часткою у статутному капіталі товариства не во-
лодіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Працює Головним спеціалістом ФДМУ.

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

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

В.О. Голови правління  Т.Т. Білоног

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРПАПІРПРОМ»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акціонерне товари-
ство «Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107»; 03114017; 
Україна, Закарпатська обл., 88018 м. Ужгород, вул. Радiщева, 2; 
0312663307.

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: atp-12107@pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «АУДИТ», 
20432138.

5. Інформація про загальні збори 
20.01.2015 проведено чергові загальні збори.
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря 

зборiв, затвердження регламенту зборiв. 2. Заслуховування звiту 
директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту директора. 3. Заслуховування звiту Наглядової ради за 2014р. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
Товариства. 4. Заслуховування звiту Ревiзiйної комiсiї щодо 
висновкiв з балансу та рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 
5.  Розгляд та затвердження рiчного звiту (балансу) ПАТ «»Ужгород-
ське АТП 12107» за 2014 р. 6. Визначення та затвердження порядку 
покриття збитку ПАТ «Ужгородське АТП-12107» за пiдсумками ро-
боти 2014 р. 7. Про внесення змiн до статуту товариства та при-
йняття його в новiй редакцiї. 8. Про обрання членiв наглядової ради 
та членiв ревiзiйної комiсiї.

10.11.2015 р. проведено позачергові загальні збори.
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, 

затвердження регламенту зборiв.

2. Про внесення змiн до статуту товариства та прийняття його в 
новій редакції.

3. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації 
нової редакції Статуту Товариства.

4. Про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 9 мiсяцiв 
2015 року.

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

ства (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 26319 27454
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21451 22329
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 217 186
Сумарна дебіторська заборгованість 1539 1322
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 117
Власний капітал 19442 17755
Статутний капітал 12963 11495
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5306 -3234
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5042 5042
Поточні зобов'язання і забезпечення 1835 4657
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-0,045 -0,045

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

-0,045 -0,045

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 46468091 45978508
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМТСВО 12107»
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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: ПРИВАТНЕ АКЦI О НЕР НЕ 
ТОВАРИСТВО «ГУД ФУД ПЛЮС», Україна Київська обл. Києво-
Святошинський р-н 08132 м. Вишневе вул. Промислова, 5, 40008974, 
0445858935

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 фінансо-
вої звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РIАЛ 
АУДИТ», 38013592.

5. Інформація про загальні збори 
29.07.2015 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Про заснування акцiонерного товариства, ство-

рюваного шляхом видiлу частини майна, прав та обов'язкiв з ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РIТЕЙЛ».2.Про затверджен-
ня статуту акцiонерного товариства, створюваного шляхом видiлу частини 
майна, прав та обов'язкiв з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СІЛЬПО РIТЕЙЛ».3.Про утворення органiв акцiонерного товариства, ство-
рюваного шляхом видiлу частини майна, прав та обов'язкiв з ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РIТЕЙЛ».4.Про обрання упо-
вноваженої особи (осiб), якiй надаються повноваження здiйснювати дiї, 
пов'язанi зi створенням акцiонерного товариства, створюваного шляхом 
видiлу частини майна, прав та обов'язкiв з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РIТЕЙЛ».Пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного не подавалися, оскiльки рiшення приймалось єдиним засновником 
емiтента.Вирiшили:1.Вiдповiдно до чинного законодавства України засну-
вати (створити) шляхом видiлу з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СІЛЬПО РIТЕЙЛ» нове акцiонерне товариство приватного типу з 
повним найменуванням: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГУД 
ФУД ПЛЮС» , скороченим найменуванням: ПРАТ «ГУД ФУД ПЛЮС». 
Цiлями дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД 
ФУД ПЛЮС» визначити отримання прибутку вiд здiйснення пiдприємницької 
дiяльностi з його наступним розподiлом мiж акцiонерами. 3. Мiсце-
знаходження ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД 
ПЛЮС» визначити за адресою: Україна, 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, мiсто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5. 
4.  Сформувати статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» шляхом конвертацiї частини акцiй ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬПО РIТЕЙЛ» в акцiї ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» у розмiрi 2 000 000 
(два мiльйони) гривень 00 копiйок. Статутний капiтал ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» подiлити на 2 000 000 
(два мiльйони) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1 (одна) 
гривня 00 копiйок кожна. Форма iснування простих iменних акцiй - бездо-
кументарна.По другому питанню порядку денного:Затвердити Статут ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС».По третьому 
питанню порядку денного:1.Утворити наступнi органи управлiння ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» з повноваження-
ми вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту та внутрiшнiх 
документiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД 
ПЛЮС»:-Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»;-Наглядова рада - ор-
ган, що здiйснює захист прав акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС» i в межах компетенцiї, визначеної чинним 
законодавством України та статутом, контролює та регулює дiяльнiсть ви-
конавчого органу, у складi 3 (трьох) осiб.-Виконавчий орган - одноосiбний - 
Генеральний директор.2.Обрати до складу органiв управлiння ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС», 
персонально:-Костельмана Володимира Михайловича - членом Наглядо-
вої ради - Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»- Гнатенка Юрiя Петровича - членом Наглядо-
вої ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД 
ПЛЮС»- Кострому Вiкторiю Василiвну - членом Наглядової ради ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»- Камiнського Єв-
гена Михайловича Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС»По четвертому питанню порядку 
денного:Обрати уповноваженими особами, яким надаються повноваження 
здiйснювати дiї, пов'язанi iз створенням ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГУД ФУД ПЛЮС», створюваного шляхом видiлу частини 
майна, прав та обов'язкiв з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СІЛЬПО РIТЕЙЛ»: Морозова Дмитра Борисовича та/або Крушинську Інну 
Володимирівну. 

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб’єкта 

малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 55228,7 0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 48681,2 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6542,5 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,2 0
Власний капітал 54072,5 0
Статутний капітал 2000 0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

52072,5 0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1,1 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1155,1 0
Чистий прибуток (збиток) 5007,5 0

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СПIЛЬНЕ УКРАЇН СЬ
КОСЛОВАЦЬКЕ ПIДПРИ ЄМ СТ
ВО З IНОЗЕМНИМИ 
IН ВЕСТИЦIЯМИ «УКАРБОН»

2. Код за ЄДРПОУ 24729148
3. Місцезнаходження 01103, м. Київ, Залiзничне шосе, 

будинок 4, лiтера Б
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 465-27-97 (044) 465-27-97 

5. Електронна поштова адреса ukarbon@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

24729148.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20 квiтня 2016 року 

припинено повноваження члена Наглядової Ради Петера Iндрiшека. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Обiймав посаду Члена Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував протягом 3 рокiв. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20 квiтня 2016 

року припинено повноваження члена Наглядової Ради Бровка Вадима 
Електромировича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Част-
кою в статутному капiталi не володiє. Обiймав посаду Члена Наглядової 
ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посадi перебував протягом 3 рокiв. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20 квiтня 2016 року 
обрано члена Наглядової Ради Юрiя Фролку з 21.04.16. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Iнформацiя щодо мiсця роботи особи вiдсутня. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на 2 роки по 25.04.18.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20 квiтня 2016 року 
обрано члена Наглядової Ради Мiщенко Петра Валерiйовича з 21.04.16. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Iнформацiя щодо мiсця роботи особи вiдсутня. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на 2 роки по 25.04.18.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20 квiтня 2016 року 
продовжено повноваження Генерального директора Ткачука Iвана Петровича. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Iнформацiя щодо мiсця роботи особи - НВПО «ЕНЕРГIЯ», Заступ-
ник директора, ПрАТ «СП «Укарбон» генеральний директор. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на 2 роки.

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

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

2. Найменування посади Ткачук Iван Петрович 
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.04.2016
(дата)
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЯТЬКIВЦI»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Дятькiвцi»

2. Код за ЄДРПОУ 13640534
3. Місцезнаходження 78200, Iвано-Франкiвська область, м. Коломия, 

Заводська, буд 3. Міжміський код, телефон та факс (03433) 24549, 49985
5. Електронна поштова адреса: obolongen@ukr.net, ivanochko66@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://dyatkivtzi.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дятьківці» вiд 21.04.2016 

року (Протокол загальних зборів акціонерів Приватного Акціонерного Товари-
ства «Дятьківці» вiд 21.04.2016 року ), рішення Наглядової ради від 21.04.2016 
року ( протокол Наглядової Ради від 21.04.2016 року) , рішення Ревізійної ко-
місії від 21.04.2016 року ( протокол Ревізійної комісії від 21.04.2016 року ) :

Звільнено з посади Голови Наглядової ради Закревського Анатолія Васи-
льовича (паспорт МЕ 908856, виданий Деснянським РУГУ МВС України в місті 
Києві 18.10.2008 року; представник ПАТ « Оболонь» , код ЄДРПОУ 05391057, 
частка якого у статутному капіталі ПрАТ – 96,6338 %. Посадова особа особисто 
акціями ПрАТ не володіє.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.  Звільнено  в зв'язку з зміною складу посадових осіб. 
Перебував на посадi Голови Наглядової ради ПрАТ «Дятьківці « з 2011 року. 

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Савчук Орисю Іванівну (пас-
порт СС 702735, виданий Коломийським МВ УМВС 28.03.1999 року, частка 
у статутному капіталі – 0,0554% ). Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в зв'язку з зміною 
складу посадових осіб. Перебувала на посадi Члена Наглядової ради 
ПрАТ  «Дятьківці» з 2011 року.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Піхоцького Мирослава Михай-
ловича (паспорт СН № 778969, виданий Ватутінським РУГУ МВС України , 
представник ПАТ « Оболонь» , код ЄДРПОУ 05391057, частка якого у статут-
ному капіталі ПрАТ – 96,6338 %. Посадова особа особисто акціями ПрАТ не 
володіє.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.  Звільнено  в зв'язку з зміною складу посадових осіб. Перебу-
вав на посадi Члена Наглядової ради ПрАТ «Дятьківці « з 2011 року.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Ковалевського Анатолія 
Францовича (паспорт СН 094430, виданий Дарницьким РУГУ МВС м. Київ 
01.02.1996 року, представник ПАТ « Оболонь» , код ЄДРПОУ 05391057, 
частка якого у статутному капіталі ПрАТ – 96,6338 %. Посадова особа осо-
бисто акціями ПрАТ не володіє). Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в зв'язку з зміною складу 
посадових осіб. Перебував на посадi Члена Наглядової ради ПрАТ «Дять-
ківці» з 2011 року.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Юзюка Михайла Івановича 
(паспорт СС 986600, виданий Коломийським МВ УМВС 11.10.2000 року, 
частка у статутному капіталі – 0,0338%). Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в зв'язку з 
зміною складу посадових осіб. Перебував на посадi Члена Наглядової 
ради ПрАТ «Дятьківці» з 2011 року.

Звільнено з посади Члена ревізійної комісії Тарантюк Наталію Іванівну 
(паспорт СС № 986583 виданий 05.10.2000 року Коломийським МВУМВС 
України, частка у статутному капіталі – 0,0493%) . Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в 
зв'язку з зміною складу посадових осіб. Перебувала на посадi Члена реві-
зійної комісії ПрАТ «Дятьківці» з 2011 року.

Звільнено з посади Члена ревізійної комісії Козік Ольгу Михайлівну 
(паспорт СЕ № 166052 виданий 07.09.2002 року Коломийським МВ УМВС, 
частка у статутному капіталі – 0,0338%). Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в зв'язку з 
зміною складу посадових осіб. Перебувала на посадi Члена ревізійної ко-
місії ПрАТ «Дятьківці» з 2011 року.

Звільнено з посади Голови ревізійної комісії Представника Публічного 
акціонерного товариства «Оболонь»

Шевчука Сергія Петровича (код ЄДРПОУ 05391057, частка у статутно-
му капіталі – 96,4987%). Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в зв'язку з зміною складу 
посадових осіб. Перебував на посадi Голови ревізійної комісії ПрАТ «Дять-
ківці» з 2012 року.

Призначено на посаду Голови Наглядової ради Закревського Анатолія 
Васильовича (паспорт МЕ 908856, виданий Деснянським РУГУ МВС Украї-
ни в місті Києві 18.10.2008 року; представник ПАТ « Оболонь» , код ЄДРПОУ 
05391057, частка якого у статутному капіталі ПрАТ – 96,6338 %. Посадова 
особа особисто акціями ПрАТ не володіє). Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду 
Голови Наглядової ради на 3 роки.  Попередня посада - Голова Наглядової 
ради ПрАТ «Дятьківці». Перебував на посадi Голови Наглядової ради 
ПрАТ  Дятьківці з 2011 року. 

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Піхоцького Мирослава Ми-
хайловича (паспорт СН № 778969, виданий Ватутінським РУГУ МВС України 
в м. Києві, представник ПАТ « Оболонь» , код ЄДРПОУ 05391057, частка якого 
у статутному капіталі ПрАТ – 96,6338 %. Посадова особа особисто акціями 
ПрАТ не володіє ). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Призначено на посаду Члена Наглядової ради на 3 
роки.  Попередня посада - Член Наглядової ради ПрАТ «Дятьківці». Перебу-
вав на посадi Члена Наглядової ради ПрАТ Дятьківці з 2011 року.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Ковалевського Анатолія 
Францовича (паспорт СН 094430, виданий Дарницьким РУГУ МВС м. Київ 
01.02.1996 року, представник ПАТ « Оболонь» , код ЄДРПОУ 05391057, частка 
якого у статутному капіталі ПрАТ – 96,6338 %. Посадова особа особисто акці-
ями ПрАТ не володіє). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Призначено на посаду Члена Наглядової ради на 3 
роки.  Попередня посада - Член Наглядової ради ПрАТ «Дятьківці». Перебу-
вав на посадi Члена Наглядової ради ПрАТ Дятьківці з 2011 року.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Юзюка Михайла Івано-
вича (паспорт СС 986600, виданий Коломийським МВ УМВС 11.10.2000 
року, частка у статутному капіталі – 0,0338%). Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на по-
саду Члена Наглядової ради на 3 роки.  Попередня посада - Член Наглядо-
вої ради ПрАТ «Дятьківці». Перебував на посадi Члена Наглядової ради 
ПрАТ Дятьківці з 2011 року.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Мицика Віктора Володи-
мировича (паспорт СС 278831, виданий Коломийським МВ УМВС 
18.04.1997 року, частка у статутному капіталі – 0,0338%). Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призна-
чено на посаду Члена Наглядової ради на 3 роки. Не перебував на посадi.

Призначено на посаду Члена ревізійної комісії Тарантюк Наталію Іванівну 
(паспорт СС № 986583 виданий 05.10.2000 року Коломийським МВУМВС 
України, частка у статутному капіталі – 0,0493%). Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду 
Члена ревізійної комісії на 3 роки.  Попередня посада Член ревізійної комісії. 
Перебувала на посадi Члена ревізійної комісії ПрАТ Дятьківці з 2011 року.

Призначено на посаду Члена ревізійної Довганюка Михайла Федоровича 
( паспорт НЕ 918096 виданий 06.02.1998 року Приморським РВ УМВС Укра-
їни в Одеській області; частка у статутному капіталі – 0 ). Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено 
на посаду Члена ревізійної комісії на 3 роки.  Не перебував на посаді.

Призначено на посаду Голови ревізійної комісії Тетерю Олексія Михайлови-
ча ( паспорт СО 261578 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 
23 листопада 1999 року, частка у статутному капіталі – 0 ). Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 
посаду Голови ревізійної комісії на 3 роки.  Не перебував на посаді.

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор Остяк Роман Адамо-
вич, 21.04.2016 року

Шановний акціонер! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА» (ідентифікаційний код 00382094) повідомляє про 
внесення доповнень до оголошення про проведення річних Загаль-
них зборів Публічного акціонерного товариства «Запорізька конди-
терська фабрика», призначених на 20 травня 2016 року о 1400 
годині за адресою: 69063, м.  Запоріжжя, вул. Святого Мико-
лая,  7 (Артема,7), приміщення адміністративного корпусу То-
вариства, опублікованому в газеті «Відомості НКЦПФР» від 
04.04.2016 р. № 64 (2318).

Порядок денний Загальних зборів акціонерів доповнити 
наступними питаннями:

15. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного 
на приватне.

16. Про затвердження положень про органи управління Товариства 
у новій редакції у зв’язку зі зміною типу Товариства.

Доповнення вносяться відповідно до положень статті 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Потенціал Інвест 2008», який володіє 
більше 10% статутного капіталу ПАТ «Запорізька кондитерська фа-
брика».

Довідки за телефоном: (061) 213-74-57.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сЕртифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 20044726;
3. Місцезнаходження: вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, Шевченків-

ський  р-н. (райони м. Києва), 03113;
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 501-98-98, 501-98-89;
5. Електронна поштова адреса: maksymchuk.a@stb.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.stb.ua/company/juridical/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Загальні збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІЖ-
НАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» (надалі - Товариство) прийняли рішен-
ня про зміну складу посадових осіб Товариства 21.04.2016р., достроково 
припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Бута Сергія Володими-
ровича на підставі Протоколу річних Загальних зборів Акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» 
№  01/16 від 21.04.2016р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній по-
саді перебував 2 (два) роки з останнього обрання. 

Загальні збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІЖ-
НАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» (надалі - Товариство) прийняли рішен-
ня про зміну складу посадових осіб Товариства 21.04.2016р., достроково 
припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Бикова Ігоря Михайлови-
ча на підставі Протоколу річних Загальних зборів Акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» № 01/16 
від 21.04.2016р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою 
в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді пере-
бував 2 (два) роки з останнього обрання. 

Загальні збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІЖ-
НАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» (надалі - Товариство) прийняли рішен-
ня про зміну складу посадових осіб Товариства 21.04.2016р., достроково 
припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Волкова Сергія Олексан-
дровича на підставі Протоколу річних Загальних зборів Акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ» 
№  01/16 від 21.04.2016р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній по-
саді перебував 2 (два) роки з останнього обрання. 

Загальні збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІЖ-
НАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» (надалі - Товариство) прийняли рішен-

ня про зміну складу посадових осіб Товариства 21.04.2016р., у зв’язку із 
достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної 
комісії Товариства, обрано Члена Ревізійної комісії Деркача Олександра 
Вікторовича строком на 3 (три) роки (але в будь-якому випадку до моменту 
обрання нового складу) на підставі Протоколу річних Загальних зборів Ак-
ціонерів Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 
ЦЕНТР - СТБ» № 01/16 від 21.04.2016р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 (п’яти) років: керівник напрям-
ку бюджетування та звітності ТОВ «СТАРЛАЙТ МЕДІА»; провідний аналітик 
департаменту бізнес-аудиту та управління ефективністю ТОВ «ІстВан»; 
провідний фахівець відділу методологічного забезпечення фінансово-
економічної служби ТОВ «Інтерпайп Менеджмент».

Загальні збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІЖ-
НАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» (надалі - Товариство) прийняли рішен-
ня про зміну складу посадових осіб Товариства 21.04.2016р., у зв’язку із 
достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної 
комісії Товариства, обрано Члена Ревізійної комісії Бикова Ігоря Михайло-
вича строком на 3 (три) роки (але в будь-якому випадку до моменту обран-
ня нового складу) на підставі Протоколу річних Загальних зборів Акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - 
СТБ» № 01/16 від 21.04.2016р. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймав протягом останніх 5 (п’яти) років: директор департаменту 
безпеки ТОВ «СТАРЛАЙТ МЕДІА», генеральний директор ТОВ «СТАРЛАЙТ 
МЕДІА», директор департаменту безпеки ТОВ «МКТРК ICTV».

Загальні збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІЖ-
НАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ» (надалі - Товариство) прийняли рішен-
ня про зміну складу посадових осіб Товариства 21.04.2016р., у зв’язку із 
достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної 
комісії Товариства, обрано Члена Ревізійної комісії Козарчука Володимира 
Григоровича строком на 3 (три) роки (але в будь-якому випадку до моменту 
обрання нового складу) на підставі Протоколу річних Загальних зборів Ак-
ціонерів Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 
ЦЕНТР - СТБ» № 01/16 від 21.04.2016р. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою в статутному капіталі (акціями) Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 (п’яти) років: фінансовий ана-
літик ТОВ «Старлайт Медіа»; бухгалтер ТОВ «НК-Холдінг», бухгалтер 
ТОВ  «ТВ-Холдинг»; бухгалтер ТОВ «Міжнародний Медіа Центр».

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

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

2. Найменування посади  _______  В.В. Бородянський
Голова Правління  (підпис)  22.04.2016р.
 МП  (дата)

Річна інформація емітента
1. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КАУЧУК»
13507918,
Донецька область, 87504, 
м. Маріуполь, вул. Вузівська, буд. 1-А
тел.. (0629) 47-37-47

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

22.04.2016

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

http://www.kauchuk.com.ua/

Директор ПрАТ «Каучук»  Вайзер Ілля Миколайович

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНИЛИ ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ) 
РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, А ТАКОЖ ПРИВАТНИХ (ЗАКРИТИХ) 

АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЯКІ НЕ ЗДІЙСНЮВАЛИ ПУБЛІЧНЕ 
(ВІДКРИТЕ) РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, КРІМ ПУБЛІЧНИХ 

АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЯКІ ЗДІЙСНИЛИ ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ) 
РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕХНОЛОГІЯ», код за ЄДРПОУ 14022407, 40031, м. Суми, про-
спект Курський, 147-А, тел. (0542) 67-12-50.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГІЯ»

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 «Фа-

брика Мрiя», код за ЄДРПОУ 13550386, місцезнаходження 12415 Жито-

мирська обл., Житомирський р-н, с. Iванiвка, вул. Островського, буд. 171-А, 
міжміський код та телефон емітента 0412 496060.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 21 квітня 2016 року.

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

Директор ___________________Романюк Ю.А.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА МРIЯ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
"ФРЕГАТ", 14312387, Корабель-
на,  50, м. Первомайськ, Первомай-
ський, Миколаївська область, 55210, 
Україна, (05161) 3-12-93, (05161) 
4-37-25

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

22.04.2016

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

www.fregat.mk.ua

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

Приватне підприємство Аудиторська 
фірма "Професіонал", 30992563

5.  Ін-
фор-
мація 
про 
за-
гальні 
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.04.2016 року. 
Кворум зборів: 99,8342% до загальної кількості голосів. Перелік пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2015 році та його 
затвердження.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його 
затвердження.
4. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за під-
сумками роботи у 2015 році (або визначення порядку покриття 
збитків), терміну та порядку виплати дивідендів.
6. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської ді-
яльності Товариства на 2016-2017 роки.
7. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товари-
ства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: По-
ложення про загальні збори акціонерів; Положення про Наглядову 
раду; Положення про Правління.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
його викладення та затвердження в новій редакції.
9. Про схвалення значних правочинів Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Порядок денний формувала Наглядова рада, пропозицій до пере-
ліку питань порядку денного не подавалося.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Позачергові збори за звітний період не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного: 
За результатами розгляду питань порядку денного загальними збо-
рами акціонерів затверджено звіт голови Правління Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 
2015 рік, звіт Наглядової Ради за результатами роботи за 2015 рік, 
звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Також 
затверджено баланс,

консолідовану річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік, у 
зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 
2015 році його розподіл не здійснювати. Затверджено стратегію та 
основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства 
на 2016-2017 роки у відповідності з базовими показниками річного 
бюджету Товариства 2016-2017 років. Затверджено зміни та допо-
внення у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та 
затвердження в новій редакції: Положення про загальні збори акціо-
нерів; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління. 
Затверджено зміни та доповнення до Статуту Товариства ПАТ  "ЗА-
ВОД "ФРЕГАТ" шляхом його викладення в новій редакції. Доручено 
голові Правління ПАТ "ЗАВОД"ФРЕГАТ" підписати Статут 
ПАТ  "ЗАВОД"ФРЕГАТ" в новій редакції. Схвалено значні правочи-
ни Товариства.
Збори були черговими.
Загальні збори відбулися.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за  приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн
Сума виплачених 
дивідендів, грн
Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 352 971 161790
Основні засоби (за залишковою вартістю) 102 241 82899
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 198 022 33731
Сумарна дебіторська заборгованість 26 731 33741
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 993 494
Власний капітал 25 873 15611
Статутний капітал 10967 10967
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -22 950 -4673
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 224 430 113850
Поточні зобов'язання і забезпечення 102 668 32329
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - 0,42 -1,46
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

- 0,42 -1,46

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 43868200 43868200
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Голова Правління Стафєєв Олександр Петрович
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРТАРА
ВОЛАНПАК», 04634535м. Київ , 
Печерський, 01103, м.Київ,, 
вул.  Кiквiдзе,5 (044) 259-43-04,

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

21.04.2016

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

http://04634535.smida.gov.ua/db/emitent/
report/year/xml/show/68187

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ", 22523595, 
36011, Полтавська обл , м. Полтава , Октябр-
ський р-н, вул. Шевченка, буд. 3 (0532) 56-92-03

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

22.04.2016

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

www.zsh.com.ua



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

69

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

70



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

71



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

72



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

73



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

74



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

75



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

76



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

77



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

78



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

79



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

80



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

81



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

82



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

83



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

84



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

85



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

86



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

87



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

88



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

89



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

90



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

91



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

92



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

93



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

94



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

95

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

96



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

97



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

98



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

99



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

100



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

101



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

102



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

103



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

104



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

105



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

106



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

107



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

108



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

109



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

110

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



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

111

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ 
МАТЕРIАЛIВ»; код ЄДРПОУ – 05467257; Україна, 35400, Рiвненська  обл., 
Гощанський р-н, смт. Гоща, вул. Наливайка, 102А; (0362) 69-34-38.

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ ЕЛІТ-АУДИТ», 37613975.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори акцiонерiв вiдбулися 21.04.2015 року. Перелiк питань, 

що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї. 2. Затвер-
дження рiчного звiту товариства. 3. Визначення напрямкiв використання при-
бутку товариства (покриття збиткiв). 4. Переобрання членiв наглядової ради, 
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами наглядової ради. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв.

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. 
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. По всіх питаннях порядку ден-
ного одноголосно прийняті позитивні рішення.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5655 3731
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17 25
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 303 159
Сумарна дебіторська заборгованість 98 120
Грошові кошти та їх еквіваленти 3019 1866
Власний капітал 3612 3615
Статутний капітал 1016 1016
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

2596 2599

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 114 114
Поточні зобов'язання і забезпечення 1929 2
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-0.00073800 0.47847480

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

-0.00073800 0.47847480

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4065000 4065000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

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

0 0

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНС
ПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 11201»; 03113590; вул. Войцехови-
ча, буд. 29а, Днiпропетровськ, Дніпропетровська, 49101; (056) 371-34-56.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 03113590.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фір-
ма «Економіст-Аудит», 33075963.

5. Інформація про загальні збори
18.03.2015, чергові. Порядок денний чергових загальних зборів акціоне-

рів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції щодо проведення чергових загальних зборів та переліку пи-

тань до порядку денного були внесені Наглядовою радою ПАТ «ДАТП 
11201».

В зв'язку з відсутністю кворуму загальні збори акціонерів Публічного ак-
ціонерного товариства «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 
11201» згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» призна-
но неправомочними.

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

ІІ. Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 2437 2636
Основні засоби (за залишковою вартістю) 763 909
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15 16
Сумарна дебіторська заборгованість 1575 1563
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 3
Власний капітал 1471 1387
Статутний капітал 24 24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -442 -526
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 355 491
Поточні зобов'язання і забезпечення 611 758
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,68 -13,3182
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

3,68 -13,3182

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 22826 22826

Протягом звітного періоду цінні папери власних випусків не викупа-
лись.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Енергомашспецсталь"
2. Код за ЄДРПОУ 00210602
3. Місцезнаходження 84306 Краматорськ ПАТ "Енергомаш-

спецсталь"
4. Міжміський код, телефон та факс (06264) 8-55-71 (06264)6-55-84
5. Електронна поштова адреса central@emss.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

emss.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», 

якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною 
складу Наглядової ради згiдно до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» 
достроково припиненi повноваження голови Наглядової ради Товариства 
Нiкiпелова Андрiя Володимировича. Згоди фiзичної особи на оприлюднення 
паспортних даних не надано. На посадi члена Наглядової ради перебував з 
26.09.2013р., на посадi голови Наглядової ради перебував з 15.10.2013р. 
Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енерго-
машспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у 
зв’язку зi змiною складу Наглядової ради згiдно до вимог Закону «Про 
акцiонернi товариства» достроково припиненi повноваження члена Наглядо-
вої ради Кулешова Сергiя Анатолiйовича. Згоди фiзичної особи на оприлюд-
нення паспортних даних не надано. На посадi члена Наглядової ради пере-
бував: обран з 21.04.2011р., переобран з 17.11.2011р.; переобран з 25.10.2012р., 
переобран з 26.09.2013р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол 
№1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Наглядової ради згiдно до ви-
мог Закону «Про акцiонернi товариства» достроково припиненi повноваження 
члена Наглядової ради Разiна Володимира Петровича. Згоди фiзичної особи 
на оприлюднення паспортних даних не надано. На посадi члена Наглядової 
ради перебував з 26.09.2013р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загаль-
них Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. 
(Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Наглядової ради 
згiдно до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» достроково припиненi по-
вноваження члена Наглядової ради Пакерманова Євгена Марковича. Згоди 
фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На посадi чле-
на Наглядової ради перебував: обран з 21.04.2011р., переобран з 17.11.2011р., 
переобран з 25.10.2012р., переобран з 26.09.2013р. Акцiями емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi 
вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною скла-
ду Наглядової ради згiдно до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» до-
строково припиненi повноваження члена Наглядової ради Чижової Юлiї 
Станiславiвни. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не 
надано. На посадi члена Наглядової ради перебувала: обрана з 17.11.2011р., 
переобрана з 25.10.2012р., переобрана з 26.09.2013р. Акцiями емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi 
вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною скла-
ду Наглядової ради згiдно до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» до-
строково припиненi повноваження члена Наглядової ради Удовенко Сергiя 
Петровича. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не нада-
но. На посадi члена Наглядової ради перебував: обран з 21.04.2011р., переоб-
ран з 17.11.2011р., переобран з 25.10.2012р., переобран з 26.09.2013р. Акцiями 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспец-
сталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi 
змiною складу Наглядової ради згiдно до вимог Закону «Про акцiонернi това-
риства» достроково припиненi повноваження члена Наглядової ради Яценюка 
Юрiя Анатолiйовича. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних да-
них не надано. На посадi члена Наглядової ради перебував: обран з 
21.04.2011р., переобран з 17.11.2011р., переобран з 25.10.2012р., переобран з 
26.09.2013р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 
21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Наглядової ради згiдно до вимог За-
кону «Про акцiонернi товариства» достроково припиненi повноваження члена 

Наглядової ради Близнюка Сергiя Анатолiйовича, паспорт ВЕ 402715 виданий 
02.01.2002р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл. На посадi 
члена Наглядової ради перебував: обран з 21.04.2011р., переобран з 
17.11.2011р., переобран з 25.10.2012р., переобран з 26.09.2013р. Володiє 
часткою в статутному фондi емiтента 0,02451%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол 
№1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Наглядової ради згiдно до ви-
мог Закону «Про акцiонернi товариства» достроково припиненi повноваження 
члена Наглядової ради Чеботаєвої Тетяни Вiкторiвни, паспорт ВВ 976028 ви-
даний 20.09.1999р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi. На 
посадi члена Наглядової ради перебувала: обрана з 21.04.2011р., переобрана 
з 17.11.2011р., переобрана з 25.10.2012р., переобрана з 26.09.2013р. Володiє 
часткою в статутному фондi емiтента 0,0000025%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол 
№1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Наглядової ради Товариства 
вiдповiдно до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» членом Наглядової 
ради Товариства строком на три роки обран Нiкiпелов Андрiй Володимирович. 
Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На да-
ний час обiймає посаду: Генеральний директор АТ «Атоменергомаш». Iншi по-
сади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: перший вiце-президент з 
фiнансово-економiчної дiяльностi та стратегiчного розвитку. Акцiями емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi 
вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною скла-
ду Наглядової ради Товариства вiдповiдно до вимог Закону «Про акцiонернi 
товариства» членом Наглядової ради Товариства строком на три роки обран 
Кулешов Сергiй Анатолiйович. Згоди фiзичної особи на оприлюднення пас-
портних даних не надано. На даний час обiймає посаду: Заступник генераль-
ного директора - директор з корпоративного управлiння АТ «Атоменергомаш». 
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор. 
Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енерго-
машспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у 
зв’язку зi змiною складу Наглядової ради Товариства вiдповiдно до вимог За-
кону «Про акцiонернi товариства» членом Наглядової ради Товариства стро-
ком на три роки обран Разiн Володимир Петрович. Згоди фiзичної особи на 
оприлюднення паспортних даних не надано. На даний час обiймає посаду: 
Перший заступник генерального директора з операцiйної дiяльностi АТ 
«Атомэнергомаш». Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ге-
неральний директор, директор з розвитку, директор з управлiння виробничим 
комплексом, заступник генерального директора – директор з виробництва, за-
ступник генерального директора – директор з операцiйної дiяльностi. Акцiями 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспец-
сталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi 
змiною складу Наглядової ради Товариства вiдповiдно до вимог Закону «Про 
акцiонернi товариства» членом Наглядової ради Товариства строком на три 
роки обран Фiлатов Сергiй Миколайович. Згоди фiзичної особи на оприлюд-
нення паспортних даних не надано. На даний час обiймає посаду: Заступник 
генерального директора – директор з економiки та фiнансiв АТ «Атоменерго-
маш». Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: заступник дирек-
тора з економiки та фiнансiв, фiнансовий директор. Акцiями емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi 
вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною скла-
ду Наглядової ради Товариства вiдповiдно до вимог Закону «Про акцiонернi 
товариства» членом Наглядової ради Товариства строком на три роки обрана 
Чижова Юлiя Станiславiвна. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспорт-
них даних не надано. На даний час обiймає посаду: Виконавчий директор АТ 
«АЕМ-технологiї». Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ви-
конавчий директор. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол 
№1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Наглядової ради Товариства 
вiдповiдно до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» членом Наглядової 
ради Товариства строком на три роки обран Удовенко Сергiй Петрович. Згоди 
фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На даний час 
обiймає посаду: Заступник директора з перспективного планування та розви-
тку ТОВ «Регiон». Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: пер-
ший заступник Генерального директора. Акцiями емiтента не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних 
Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 
21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Нагля-
дової ради Товариства вiдповiдно до вимог Закону «Про акцiонернi товари-
ства» членом Наглядової ради Товариства строком на три роки обран Яценюк 
Юрiй Анатолiйович. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних 
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не надано. На даний час обiймає посаду: Начальник юридичного департаменту 
ТОВ «ЕйджДжи Бiзнес Девелопмент». Iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх п’яти рокiв: юрист. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол 
№1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Наглядової ради Товариства 
вiдповiдно до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» членом Наглядової 
ради Товариства строком на три роки обран Близнюк Сергiй Анатолiйович. Зго-
ди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На даний 
час обiймає посаду: Заступник генерального директора з перспективного роз-
витку ПАТ «Енергомашспецсталь». Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 
п’яти рокiв: заступник генерального директора з перспективного розвитку. 
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0,02451%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол 
№1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Наглядової ради Товариства 
вiдповiдно до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» членом Наглядової 
ради Товариства строком на три роки обрана Чеботаєва Тетяна Вiкторiвна. Зго-
ди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На даний 
час обiймає посаду: провiдний економiст вiддiлу корпоративного управлiння 
ПАТ «Енергомашспецсталь». Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: економiст вiддiлу корпоративного управлiння. Володiє часткою в статут-
ному фондi емiтента 0,0000025%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 
21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до вимог Закону 
«Про акцiонернi товариства» достроково припиненi повноваження голови 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Левенштейна Олександра Леонiдовича. Згоди 
фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На посадi чле-
на Ревiзiйної комiсiї перебував з 26.04.2013р., на посадi голови Ревiзiйної комiсiї 
перебував з 20.02.2014р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол 
№1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до вимог 
Закону «Про акцiонернi товариства» достроково припиненi повноваження чле-
на Ревiзiйної комiсiї Товариства Кислої Наталiї Iванiвни. Згоди фiзичної особи 
на оприлюднення паспортних даних не надано. На посадi члена Ревiзiйної 
комiсiї перебувала з 26.04.2013р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних 
Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Про-

токол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до 
вимог Закону «Про акцiонернi товариства» достроково припиненi повноважен-
ня члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Щиголевої Ольгi Леонiдiвни. Згоди 
фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На посадi чле-
на Ревiзiйної комiсiї перебувала з 26.04.2013р. Акцiями емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням 
рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 
21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної 
комiсiї згiдно до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» членом Ревiзiйної 
комiсiї Товариства строком на три роки обран Левенштейн Олександр 
Леонiдович. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не нада-
но. На даний час обiймає посаду Директора з внутрiшнього аудиту АТ «Атоме-
нергомаш». Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: директор з 
внутрiшнього аудиту. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол 
№1 вiд 21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до вимог 
Закону «Про акцiонернi товариства» членом Ревiзiйної комiсiї Товариства стро-
ком на три роки обрана Кисла Наталiя Iванiвна. Згоди фiзичної особи на опри-
люднення паспортних даних не надано. На даний час обiймає посаду Заступ-
ника директора з внутрiшнього аудиту АТ «Атоменергомаш». Iншi посади, якi 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступника директора з внутрiшнього 
аудиту. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.  Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Енергомашспецсталь», якi вiдбулися 21.04.2016р. (Протокол №1 вiд 
21.04.2016р.) у зв’язку зi змiною складу Ревiзiйної комiсiї згiдно до вимог Закону 
«Про акцiонернi товариства» членом Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 
три роки обран Романенко Валентин Володимирович. Згоди фiзичної особи на 
оприлюднення паспортних даних не надано. На даний час обiймає посаду Го-
ловного спецiалiста з корпоративних фiнансiв ТОВ «Регiон». Iншi посади, якi 
обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: спецiалiст з фiнансiв. Акцiями емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. 

2. Найменування посади Гнiздицький Вiталiй Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.22
(дата)

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 «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА», 
04543571, вул.Академiка Туполєва,17-Ж, м. Київ, 04128, (044) 443-77-97.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://04543571.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
– фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрхолдінг-Аудит», 
32736376.

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 24.04.2015 р. Кворум зборів: 85,1112% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства. 2.Про прийняття 
рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства. 3.Про прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рік. 4.Про при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рік. 5.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рік. 6.Про затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2014 рік. 7.Про розподiл прибутку i збиткiв Товари-
ства за 2014 рік. 8.Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товари-
ства. 9.Про розгляд i затвердження основних напрямiв дiяльностi Това-
риства на 2015 рiк. Пропозиції до переліку питань порядку денного від 
акціонерів та їх представників пропозицій не надходило. Результати роз-
гляду порядку денного: Обрали лічильну комісію зборів у наступному 
складі: Голова комісії - Андрійченко О.М., член комісії - Сідорук О.М., 
встановили порядок проведення зборів Товариства, вирішили затверди-
ти: звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності 
Товариства за 2014 р., звіт Наглядової Ради за 2014 р., звіт Ревізійної 
комісії за 2014 р., річний звіт Товариства у складі фінансових результа-

тів діяльності та балансу Товариства за 2014 р., вирішили розподіл при-
бутку за 2014 р. не проводити, у зв»язку із збитковістю діяльності Това-
риства, дивіденди не нараховувати. Вирішили затвердити основні 
напрямки діяльності Товариства на 2015 р. Позачергові збори акціоне-
рів у звітному році не скликалися.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не на-
раховувалися та не виплачувалися.

ІІ. Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 3394 3164
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3269 2814
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 13 235
Сумарна дебіторська заборгованість 74 76
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 34
Власний капітал 64 -524
Статутний капітал 445 445
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -381 -969
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3330 3688
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1781196 1781196
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА»



№79, 25 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

115

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦ-
ТРАНСГАЗ" , 00157842 Івано-
Франківська Долинський 77503 
м. Долина Промислова, 3 
+3803477 25310

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

www.ustg.com.ua

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Промисло-
ва Аудиторська Спiлка", 33100397

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

28.05.2015 - чергові збори акціонерів
29.12.2015 - позачергові збори 
акціонерів

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

944349 0 1431012.2 0

Нарахувані диві-
денди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

944349 0 1431012.2 0

Дата складання 
переліку осіб, 
які мають право 
на отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів

30.06.2015 30.06.2014

Опис д/н

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 251184 206972
Основні засоби (за залишковою вартістю) 200709 162066
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5347 4960
Сумарна дебіторська заборгованість 36252 5168
Грошові кошти та їх еквіваленти 6107 30705
Власний капітал 241510 192264
Статутний капітал 82681 82681
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

69671 69557

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4422 4422
Поточні зобов'язання і забезпечення 5252 10286
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

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

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ХІМФАРМ-
ЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА" , 
00481241 Харківська Червонозавод-
ський 61010 м.Харків вул.Гордієнків-
ська, 1 (057) 733-17-58

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

www.zvezda.kharkov.ua

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

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"ЄВРОАУДИТ", 24474300

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

Чергові Загальні збори акціонерів 
відбулися 21.04.2015р. За всіма 
питаннями порядку денного голосува-
ли 100% від присутніх. Позачергові 
збори не проводились.

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підпри-

ємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 134936 105463
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34860 26818
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 60264 39666
Сумарна дебіторська заборгованість 38322 38216
Грошові кошти та їх еквіваленти 1329 541
Власний капітал 29780 23777
Статутний капітал 1900 1900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 23006 17495
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 25701 42556
Поточні зобов'язання і забезпечення 79455 39130
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМБУДКОМПЛЕКТ», 
03327836, Київська, м.Вишневе, 
Києво-Святошинський, Київська 
область, 08132, Україна, 
0444060945

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

20 квітня 2016 року

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

www.stockmarket.gov.ua; www.
smida.gov.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «ЛЬВIВГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03349039
3. Місцезнаходження 79039 м. Львiв Золота, 42
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(032) 259-11-01 (032) 259-11-01

5. Електронна поштова адреса volodymyr.sterniuk@lvgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

https://lv.104.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного това-

риства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 21 квiтня 2016  року 
(протокол № 21/04-2016) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, 
а саме:

- прийнято рiшення припинити повноваження члена Правлiння Товари-
ства Iванченка Вячеслава Георгiйовича – заступника Голови Правлiння – 
Головного iнженера 21 квiтня 2016 року, у зв’язку iз звiльненням за угодою 
сторiн. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на 
посадi з 15 червня 2015 року.

На посаду замiсть особи повноваження якої припинено не призначено 
(обрано) нiкого.

- прийнято рiшення припинити повноваження члена Правлiння Товари-
ства Улана Станiслава Миколайовича – заступника Голови Правлiння з 
комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв 21 квiтня 2016 року, у 
зв’язку iз звiльненням за угодою сторiн. Згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних не надав. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 01 серпня 2013 року.

На посаду замiсть особи повноваження якої припинено не призначено 
(обрано) нiкого.

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

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

2. Найменування посади Ю.В. Войсович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.22
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 
ЗАОЩАДЖЕНЬ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Банк iнвестицiй та заощаджень"

2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 207-70-28 (044) 207-70-22

5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.bisbank.com.ua/images/
general/21-04-2016-publication.pdf

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Спостережної ради Публiчного акцiонерного товариства 

«Банк iнвестицiй та заощаджень» (протокол № 54 вiд 20 квiтня 2016 року) 
з метою пiдвищення ефективностi роботи банку обрано Головою Правлiння 
ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» Кузовкiна Iвана Володимировича, 
громадянина України, паспорт серiя НА 717489, виданий Галицький РВ 
ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi. Заступає на посаду Голови 
Правлiння пiсля надання письмової згоди на це Нацiональним банком 
України.

Призначений до моменту переобрання. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав наступнi посади: з 10.03.2009 р. по 27.01.2013 р. в ВАТ «БАНК 
КIПРУ» - Заступник Голови Правлiння, з 28.01.2013 р. по 25.04.2014 р. в 
ПАТ «БАНК КIПРУ» - Голова Правлiння, з 19.04.2016 р. Радник Голови 
Спостережної ради в ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень».

Не володiє часткою в статутному капiталi банку. Непогашеної судимостi 
за посадовi та корисливi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Гришко О.А.
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.21
(дата)

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

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 «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР»; 
00373729; 77044, Iвано-Франкiвська обл., Рогатинський район, с.Лопушня; 
(03435)29998. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016р. 3.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
lk.pat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма у формi товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Орвi-аудит», 34623723 5..Інформація 
про загальні збори: 23.04.2015р. відбулися чергові загальні збори. Кворум 
зборів: 70,41%. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного немає. 
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати роз-
гляду питань: 1.Обрання лічильної комісії, робочих органів та затверджен-
ня регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 2.Звіт Директора про 
результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний пері-
од. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової 
Ради про роботу за звітний період. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 4.Звіт Ревізійної комісії про роботу. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо 
річного звіту та балансу за звітний період. 5.Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за звітний період та порядок розподілу прибутку чи 
покриття збитків Товариства. 6.Про попереднє схвалення значних право-

чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття 
рішення.- Обрано лічильну комісію, голову та секретаря зборів, затвердже-
но регламент. Всі звіти, рiчний звiт та баланс за 2014 рiк затверджено. 
Збитки, отриманi Товариством за пiдсумками роботи в 2014 роцi, вирiшено 
покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Попередньо схвалити зна-
чні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-
господарською діяльністю Товариства, сума яких перевищить 25% вартос-
ті активів Товариства, в тому числі відчуження майна Товариства, отриман-
ня та погашення кредитів, позик, надання майна Товариства в заставу. 
6. Інформація про дивіденди: протягом звітного 2015 року рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.) (2015р./2014р.): Усього активів:2491/2790; основні засо-
би (за залишковою вартістю):2200/2270; довгострокові фінансові 
інвестиції:0/0; запаси: 13/13; сумарна дебіторська заборгованість:26/56; 
грошові кошти та їх еквіваленти:128/2; власний капітал:-301/314; статутний 
капітал:644/644; нерозподілений прибуток (непокритий збиток):-2960/-2345; 
довгострокові зобов'язання:0/0; поточні зобов'язання:2792/2476; чистий 
прибуток (збиток) на одну просту акцію:0/0; скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію (грн.):0/0; середньорічна кількість простих 
акцій (шт.):2574000/2574000; цінні папери власних випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду:0/0; загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду:0/0.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МУЛЬТІПЛЕКСХОЛДИНГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32850366
3. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-25-73
5. Електронна поштова адреса: multiplex-holding@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

22 квітня 2016 року річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було при-
йняте рішення припинити з 30.06.2016 р. повноваження Голови Наглядової 
ради Пугача Антона Валерійовича (паспорт: серія СТ №094457, виданий 
Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.12.2008 р.). Є власником 
940000 штук простих іменних акцій Товариства. Володіє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 1,0930%. Частка, якою володіє посадова особа в статутно-
му капіталі емітента 1,0930%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 15.04.2014р. до 30.06.2016р. Припинення повноважень посадової особи 
здійснено на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (Прото-
кол №7 від 22.04.2016 р.), у зв’язку з переобранням Наглядової ради.

22 квітня 2016 року річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було при-
йняте рішення припинити з 30.06.2016 року повноваження Члена Наглядо-
вої ради Трофименка Володимира Всеволодовича (паспорт: серія МЕ 
№931100, виданий 10.04.2009р. ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС Украї-
ни в м.Києві). Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Володіє часткою 
у статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 15.04.2014р. до 30.06.2016р. Припинення повноважень посадової 
особи здійснено на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів 
(Протокол №7 від 22.04.2016 р.), у зв’язку з переобранням Наглядової 
ради.

22 квітня 2016 року річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було при-
йняте рішення припинити з 30.06.2016 року повноваження Члена Наглядо-
вої ради Князєва Ігоря Євгенійовича (посвідка на постійне проживання 
ІН005141, видана 02.10.2013р. органом 8001). Володіє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0%. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2014р. до 30.06.2016р. 
Припинення повноважень посадової особи здійснено на підставі рішення 
річних Загальних зборів акціонерів (Протокол №7 від 22.04.2016 р.), у 
зв’язку з переобранням Наглядової ради.

22 квітня 2016 року річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було при-
йняте рішення обрати з 01.07.2016р. на посаду Голови Наглядової ради 
Пугача Антона Валерійовича (паспорт: серія СТ №094457, виданий Поділь-
ським РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.12.2008 р.). Посадова особа обрана 
на посаду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (Прото-
кол №7 від 22.04.2016р.), у зв’язку з обранням нового складу Наглядової 
ради. Є власником 940000 штук простих іменних акцій Товариства. Володіє 
пакетом акцій емітента у розмірі 1,0930%. Частка, якою володіє посадова 
особа в статутному капіталі емітента 1,0930%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 

строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Перелік попере-
дніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Генеральний 
директор, Голова Наглядової ради.

22 квітня 2016 року річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було при-
йняте рішення обрати з 01.07.2016р. на посаду Члена Наглядової ради 
Трофименка Володимира Всеволодовича (паспорт: серія МЕ №931100, ви-
даний 10.04.2009р. ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві). 
Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних 
зборів акціонерів (Протокол №7 від 22.04.2016р.), у зв’язку з обранням но-
вого складу Наглядової ради. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 
строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Перелік попере-
дніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова На-
глядової ради, член Наглядової ради.

22.04.2016 р. річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було прийняте 
рішення обрати з 01.07.2016р. на посаду Члена Наглядової ради Князєва 
Ігоря Євгенійовича (посвідка на постійне проживання ІН005141, видана 
02.10.2013р. органом 8001). Посадова особа обрана на посаду на підставі 
рішення річних Загальних зборів акціонерів (Протокол №7 від 22.04.2016р.), 
у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Володіє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: на строк до наступних річних Загальних зборів Товари-
ства. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти 
років: заступник Голови Правління з фінансів та інвестицій, Голова правлін-
ня, Генеральний директор.

22.04.2016 р. річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було прийняте 
рішення обрати з 01.07.2016р. на посаду Члена Наглядової ради Марненка 
Ігоря Івановича (паспорт: серія СА №246806, виданий Хортицьким РВ ЗМУ 
УМВС України в Запорізькій області 27 серпня 1996 року) Посадова особа 
обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів 
(Протокол №7 від 22.04.2016р.), у зв’язку з обранням нового складу На-
глядової ради. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Володіє част-
кою у статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на строк до 
наступних річних Загальних зборів Товариства. Перелік попередніх посад, 
які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор Департаменту 
по роботі з персоналом.

22.04.2016 р. річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ» було прийняте рі-
шення обрати з 01.07.2016р. на посаду Члена Наглядової ради Трофименко 
Ксенії Володимирівни (паспорт МЕ №839914, виданий ТУМ-2 Шевченків-
ського РУ ГУ МВС України в м.Києві 27.12.2007 року). Посадова особа об-
рана на посаду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (Про-
токол №7 від 22.04.2016р.), у зв’язку з обранням нового складу Наглядової 
ради. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: на строк до наступних річних 
Загальних зборів Товариства. Перелік попередніх посад, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: помічник Генерального директора.

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

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

Генеральний директор Янакаєва І.М., 22.04.2016 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «МД Груп»
2. Код за ЄДРПОУ 31991010
3. Місцезнаходження 01013 м. Київ Промислова, буд. 4/7
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

004 44965480 004 44965480

5. Електронна поштова адреса info@mdgr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.mdgr.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішенням Загальних Зборів Учасників ТОВ «МД ГРУП» 22.04.2016 року 

(Протокол № 22/04-1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «МД ГРУП» від 
22.04.2016 р.) продовжено термін дії повноважень директора ТОВ «МД 
ГРУП» Кондратова Андрія Володимировича строком з 25.04.2016 року по 
31.12.2016 року включно. Часткою в статутному капіталі Емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші 
посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - керівник Київського 
структурного підрозділу ТОВ «Металоцентри «Стальсервіс», директор ТОВ 
«МД ГРУП». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

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

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

2. Директор _____ Кондратов Андрiй Володимирович 22 квітня 2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МД ГРУП»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВЕРНУМ БАНК», 36301800, проспект Гагаріна Юрія, 17-В, місто 
Київ, Дніпровський, 02094, (044)559-23-18.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016 року.

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

http://vernumbank.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», 30373906.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 22.12.2015 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Ініціатор проведення 
зборів: єдиний Акціонер – ТОВ «Люкс-Інфо»;

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
ТОВ «Люкс-Інфо»;

Вирішив:
1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» шляхом його затвер-

дження у новій редакції (Додаток №1 до Рішення). Встановити, що нова 
редакція Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» набирає чинності з дати її держав-
ної реєстрації у відповідності до діючого законодавства України.

2. Викласти у новій редакції та затвердити Положення про Спостережну 
раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток №2 до Рішення) та Положення про 
Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток №3 до Рішення). Встановити, 
що нові редакції Положення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 
та Положення про Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» набирають чинності з 
дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболєва 
О.А. підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», Положення 
про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», Положення про Правління 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для 
проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 25.11.2015 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Ініціатор проведення 
зборів: единий Акціонер – ТОВ «Люкс-Інфо»;

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:ТОВ 
«Люкс-Інфо»;

Вирішив:
1. Припинити з 25 листопада 2015 року повноваження Голови та членів 

Ревізійної комісії ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», а саме:
- Голови Ревізійної комісії Дегтяренко Олександр Вікторович;
- члена Ревізійної комісії Больби Бориса Віталійовича;
- члена Ревізійної комісії Романюка Олександра Васильовича.
2. Припинити (відкликати) з 25 листопада 2015 року повноваження Го-

лови та членів Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», а саме:
- Голови Спостережної ради Ігнатченко Наталії Миколаївни;
- члена Спостережної ради Марусіченко Розалії Хамзинівни;
- члена Спостережної ради Мартиновського Олега Геннадійовича;
- члена Спостережної ради Євтушенко Сергія Олексійовича.
3. Обрати з 26 листопада 2015 року членами Спостережної ради ПАТ 

«ВЕРНУМ БАНК»: Ігнатченко Наталію Миколаївну; Мартиновського Олега 
Геннадійовича; Марусіченко Розалію Хамзинівну; Євтушенко Сергія Олек-
сійовича; Юськова Олександра Володимировича; Горіцьку Лесю Миколаїв-
ну.

3.1. Обрати Ігнатченко Наталію Миколаївну Головою Спостережної 
ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

3.2. Визначити, що Голова Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 
Ігнатченко Наталія Миколаївна та члени Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» Марусіченко Розалія Хамзинівна, Євтушенко Сергій Олексійович, 
Юськов Олександр Володимирович, Горіцька Леся Миколаївна перебува-
ють з Банком в трудових відносинах, у відповідності до трудових контрак-
тів.

Голова Спостережної ради Ігнатченко Наталія Миколаївна та члени 
Спостережної ради Марусіченко Розалія Хамзинівна, Євтушенко Сергій 
Олексійович, Юськов Олександр Володимирович, Горіцька Леся Миколаїв-
на здійснюють свої повноваження з оплатою праці відповідно до штатного 
розкладу ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та умов трудового контракту.

3.3. Визначити, що член Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Мар-
тиновський Олег Геннадійович перебуває з Банком в цивільно-правових 
відносинах та укладається цивільно-правових договір.

3.4. Затвердити умови трудових контрактів та цивільно-правового до-
говору, які укладаються з Головою та членами Спостережної ради ПАТ 
«ВЕРНУМ БАНК».

3.5. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболєва 
Олександра Аркадійовича на підписання трудових контрактів та цивільно-

правового договору з Головою та членами Спостережної ради.
3.6. Голові Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболєву О.А. та/або осо-

бі, яка буде ним уповноважена, забезпечити своєчасне надання (опубліку-
вання) інформації щодо прийнятих рішень, у відповідності до вимог чинно-
го законодавства України.

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2015 року. Кво-
рум зборів: 99,9771% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:

Порядок денний:
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 

встановлення порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 

2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ 

БАНК» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії та аудитора ПАТ «ВЕРНУМ 

БАНК».
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2014 рік, розпо-

діл прибутку, затвердження розміру річних дивідендів.
6. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
Результати розгляду питань порядку денного (вирішили):
З першого питання.
1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб: Голова Лічильної комісії За-

вгородній Вадим Вікторович, член Лічильної комісії Буцан Оксана Володи-
мирівна.

2. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів: ви-
ступи та обговорення до 10 хвилин; голосування на Загальних зборах з 
питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голо-
сування.

З другого питання.
1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ 

БАНК» за 2014 рік.
З третього питання.
1.Затвердити звіт Спостережної ради про результати діяльності ПАТ 

«ВЕРНУМ БАНК» за 2014 рік.
З четвертого питання.
1. Затвердити висновок Ревізійної комісії ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за під-

сумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» за 2014 рік.

2. Затвердити звіт аудитора про перевірку річної фінансової звітності 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2014 рік.

З п’ятого питання.
1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2014 

рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності. Відповід-
но до річного звіту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2014 рік, підтвердженого ауди-
тором, прибуток становить 837 000 (вісімсот тридцять сім тисяч) гривень 00 
копійок.

2. Здійснити розподіл чистого прибутку, що отриманий ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» за результатами діяльності у 2014 році в розмірі 921 720 (дев’ятсот 
двадцять одна тисяча сімсот двадцять) гривень 65 копійок, наступним чи-
ном:

- з метою формування резервного капіталу (фонду), що створюється 
згідно із законодавством України шляхом щорічних відрахувань в розмірі 
не меншому ніж 5 відсотків від чистого прибутку, спрямувати на його фор-
мування суму в розмірі 46 086 (сорок шість тисяч вісімдесят шість) гривень 
03 копійок;

- з метою створення загального резерву банку під різні ризики спрямува-
ти на його формування суму у розмірі 875 634 ( вісімсот сімдесят п’ять ти-
сяч шістсот тридцять чотири) гривень 62 копійок.

3. Дивіденди акціонерам ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за результатами діяль-
ності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

З шостого питання.
1. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 

ТОВ «Люкс-Інфо».
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 22.01.2015 року. 

Кворум зборів: 99,982% до загальної кількості голосів.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 

ТОВ «ЛЮКС-ІНФО».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 

ТОВ «ЛЮКС-ІНФО».
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Порядок ден-

ний:
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 

встановлення порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Припинення повноважень та звільнення Голови та членів Спостереж-

ної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
3. Обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», 

затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

ТОВАРИСТВО «МОГИЛIВПОДIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ГА-
ЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03327670
3. Місцезнаходження: 24001, мiсто Могилiв-Подiльський, Строка-

ча, 13
4. Міжміський код, телефон та факс: 0433764629, 0433764629
5. Електронна поштова адреса: msf@gazpribor.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

Емiтенту, на пiдставi Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 
загальних зборах акцiонерного товариства, наданого Публiчним 
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» станом на 
15 квiтня 2016 року та отриманого 21 квiтня 2016 року, стало вiдомо про 
змiни у власникiв акцiй, якi володiють 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй, а саме: Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з 
управлiння активами «Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 
33172959, місце знаходження: м. Херсон вул. Петренка,18), якому нале-
жало 104278 штук простих iменних акцiй або 26.348464 вiдсоткiв до ста-
тутного капiталу та 26.660019 до голосуючих акцiй емiтента, придбано 
пакет акцiй в кiлькостi 53500 штук простих iменних акцiй або 13.518123 
вiдсоткiв до статутного капiталу емiтента. Розмiр частки юридичної особи-
акцiонера (покупця) ТОВ «КУА «Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент» пiсля 
змiн становить 157778 штук простих iменних акцiй або 39.866587 вiдсоткiв 
до статутного капiталу та 40.337986 вiдсоткiв до голосуючих акцiй 
емiтента.

Емiтенту, на пiдставi Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 
загальних зборах акцiонерного товариства, наданого Публiчним 
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» станом на 
15 квiтня 2016 року та отриманого 21 квiтня 2016 року, стало вiдомо про 
змiни у власникiв акцiй, якi володiють 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй, а саме: Компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю Кафтор (Домiнiка) 
(мiсцез находження: Кенедi Авеню, буд 42, Розо, Спiвдружнiсть Домiнiки, 
Вест-Iндiя) продано пакет акцiй в кiлькостi 53500 штук простих iменних 
акцiй або 13.518123 вiдсоткiв до статутного капiталу та 13.6778967 
вiдсоткiв до голосуючих акцiй емiтента. Компанiєю з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Кафтор втрачено статус акцiонера ПАТ «Могилiв-
Подiльський завод «Газприлад».

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

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

Голова правління Каштанюк Григорiй Григорович, 22.04.2016 р. 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації Емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО «МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКИЙ 
ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛА-
ДІВ»

1.2 Організаційно правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03327670
1.4 Місцезнаходження емітента: 24001, Вінницька обл., м. Могилів-

Подільський, вул. Гудзія, 13
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (04337) 6-52-86, 

6-46-29
1.6 Електронна поштова адреса емітента: msf@gazpribor.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http:// www.gazpribor.com.ua
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Текст повідомлення 

Згідно рішення наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» (Про-
токол № 93 від 21 квітня 2016 року) відбулися зміни у персональному 
складі посадових осіб емітента, а саме:

- Звільнено з посади першого заступника голови правлiння – фі-
нансовго директора ПАТ «Могилiв-Подiльський завод «Газприлад» 
Московчука Сергія Федоровича (не надав згоди на розкриття пас-
портних даних) за згодою сторін. Акцiями товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пере-
бував на посадi 8 мiсяцiв. Замiсть звiльненої особи нiкого не 
призначено.

Згiдно наказу по Товариству № 06-к вiд 21.04.2016р. відбулися зміни 
у персональному складі посадових осіб емітента, а саме:

- Звільнено з посади головного бухгалтера ПАТ «Могилiв-Подiльський 
завод «Газприлад» Салій Аліну Василівну (не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на 
посадi на посадi 2 роки.

- Призначено на посаду головного бухгалтера Охмак Любов 
Пилипiвну без зазначення строку, на який призначено особу. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, надати паспортнi 
данi не погодилась. Протягом останнiх п'яти рокiв Охмак Любов 
Пилипiвна обiймала посаду начальника планово-економiчного вiддiлу 
ПАТ «Могилiв-Подiльський завод «Газприлад».

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства.

Голова правління Каштанюк Григорій Григорович, 22.04.2016р.

(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Результати розгляду питань порядку денного (вирішили):
З першого питання.
1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб: Голова Лічильної комісії Ко-

сенчук Вікторія Юріївна, член Лічильної комісії Гриценко Віталій Юрійович.
2. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів: ви-

ступи та обговорення до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного 
проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

З другого питання.
Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради ПАТ 

«ВЕРНУМ БАНК» з 22 січня 2015 року:
- Голови Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Ігнатченко Наталії 

Миколаївни;
- Члена Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Мартиновського Оле-

га Геннадійовича;
- Члена Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Євтушенко Сергія 

Олексійовича.
З третього питання.
1. Обрати з 23 січня 2015 року членів Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ 

БАНК»: Ігнатченко Наталію Миколаївну; Мартиновського Олега Геннадійо-
вича; Євтушенко Сергія Олексійовича; Карпінського Андрія Олександрови-
ча; Марусіченко Розалію Хамзимівну. 

2. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»: Ігнатчен-
ко Наталію Миколаївну.

3. Затвердити умови договорів з членами Спостережної ради ПАТ «ВЕР-
НУМ БАНК».

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Маєряна Со-
ріна Володимировича укласти договори з Головою та членами Спостереж-
ної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди акціонерам ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» за результатами діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2013р. та 2014 
роки не нараховувались і не виплачувались. 

ІІ. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента, 
тис. грн.

 Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 400 233 619 393
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 425 255 842
Кошти в інших банках 23 613 155 976
Кредити та заборгованість клієнтів 228 183 131 224
Усього зобов’язань 273 540 441 079
Кошти банків 47 356 230 322
Кошти клієнтів 197 134 206 928
Усього власного капіталу та частка меншості 126 693 178 314
Статутний капітал 169 500 169 500
Чистий прибуток/(збиток) -50 760 837
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) -299,47 5,92
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-299,47 5,92
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОБУХIВСЬКЕ»; 00857284; Київська, Обухівський, 08701, м. Обухів, 
мікрорайон Петровський, 26; (04572) 6-93-80.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Мiжнародний iнститут аудиту», 21512649.

5. Інформація про загальні збори
Вид – річні, дата проведення – 30.04.2015 р., кворум 87,73% від загальної 

кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.  Затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання членiв 
лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Звiт Виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 4. Звiт На-
глядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. 5. Затвердження 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження порядку 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв), строкiв та порядку виплати дивiдендiв. 
7. Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв На-
глядової ради Товариства. 9. Затвердження ранiше вчинених Товариством 
значних правочинiв. 10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Товариством протягом року. 11. Надання повноважень вико-
навчому органу Товариства щодо вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням То-
вариством значних правочинiв. 12. Про відчуження всiх належних Товариству 
нежитлових будiвель, включаючи всi його (їх) приналежності та обладнання, 
яке встановлене у вказаних нежитлових будiвлях та/або використовується з 
метою використання таких нежитлових будівель. Особи, що подавали про-
позиції до перелiку питань порядку денного: збори скликано Наглядовою 
радою, порядок денний затверджено Наглядовою радою, iнших пропозицiй 
не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборiв: збори черговi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Об-
рано лiчильну комiсiю в складi чотирьох осiб. 2. Обрано Голову та секретаря 
зборiв. 3. Затверджено звiт Правлiння про дiяльнiсть у 2014 роцi. 4. Затвер-
джено звiт Наглядової ради про дiяльнiсть у 2014 роцi. 5. Затверджено 

рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. 6. Прийнято рiшення не випла-
чувати дивiденди, весь отриманий прибуток направити на розвиток. 
7.  Вiдкликано Наглядову раду в повному складi. 8. Обрано Наглядову раду 
у кiлькостi п'яти осiб. 9. Затверджено значнi правочини, вчиненi Товариством 
за перiод з 31.05.2014 р. по 29.04.2015 р. 10. Надано попередню згоду на 
вчинення значних правочинiв сукупною вартiстю не бiльше 500 млн. грн. за 
умови обов'язкового погодження значних правочинiв з Наглядовою радою. 
11. Надано право вчиняти значнi правочини Головi правлiння. 12. Надано 
згоду на вiдчуження належного Товариству рухомого та нерухомого майна. 
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.
II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 205685 164639
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23197 26476
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9490 7301
Сумарна дебіторська заборгованість 75471 43102
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 722
Власний капітал 120464 84929
Статутний капітал 30365 30365
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 66929 30620
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 49426 49914
Поточні зобов'язання і забезпечення 35795 29796
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.3 0.11

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

0.3 0.11

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 121461200 121461200
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ШЕЛЬФ», місцезнаходження: Запо-
різька обл., м. Бердянськ, вул. Горбенка, 87; код за ЄДРПОУ 24800066; 
(надалі – Товариство) повідомляє про те, що 29 квітня 2016 року об 
11.00 год. у приміщенні Товариства за адресою: 71112, Запорізька обл.,

м. Бердянськ, вул. Горбенка, буд.87 відбудуться річні загальні збо-
ри акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде 
здійснюватися 29 квітня 2016 року з 10.30 год. до 10.50 год. за місцем 
проведення Зборів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та документ, що посвідчує повно-
важення представника, оформлений відповідно до вимог чинного за-
конодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних 
зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2016 
року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань 

порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік, 
визначення джерел погашення збитків.

5. Припинення повноважень Ревізора.
6. Обрання Ревізора.
7. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів,що 

укладатимуться з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

8. Припинення повноважень Голови правління.
9. Обрання Голови правління.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: 
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горбенка, буд.87 у робочі дні (з по-
неділка по п’ятницю) у робочий час (з 09.00 до 17.00), а в день прове-
дення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна 
за ознайомлення особа – Голова правління Гончаров О.М.

Телефон для довідок: 0505138482.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ  «НПФ «ШЕЛЬФ», тис.грн.

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній 

Усього активів 2909.3 3110.0
Основні засоби 98.4 140.9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0.0
Запаси 2.4 378.8
Сумарна дебіторська заборгованість 2688.7 2590.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 119.8 0.3
Нерозподілений прибуток 41.4 595.2
Власний капітал 60.2 614.0
Статутний капітал 18.8 18.8
Довгострокові зобов’язання та забезпечення 0.0 0.0
Поточні зобов’язання 2849.1 2496.0
Чистий прибуток (збиток) -553.8 110.7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 24

Голова правління  О.М. Гончаров

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ШЕЛЬФ»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХIВСЬКЕ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-
ПУСКОНАЛАДКА»

2. Код за ЄДРПОУ 05450044
3. Місцезнаходження 10001, м. Житомир, Пров. I-й 

Iподромний, буд. 15-а
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 361403 361487

5. Електронна поштова адреса ztpusk@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.ztpusk.ho.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
Повноваження Федоренка Павла Миколайовича, обраного на посаду дирек-

тора ПрАТ «Житомирпусконаладка» 28.04.2011 р., вважаються припиненими в 
зв’язку з рішенням Наглядової ради 22 квітня 2016 року (Протокол засідання 
Наглядової ради №3 від 22 квітня 2016 року) про обрання директора Товари-
ства на новий термін. Федоренко П.М. володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 62.27666 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. На посаді директора ПрАТ «Житомирпусконаладка» перебував 
з 29.04.2011 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Рішенням Наглядової ради 22 квітня 2016 року (Протокол засідання На-
глядової ради №3 від 22 квітня 2016 року) обрано на посаду директора Товари-
ства Федоренка Павла Миколайовича на новий термін строком на 5 років. Фе-
доренко П.М. володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 62.27666 
%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, 
які обіймав Федоренко П.М. протягом останніх 5 років - директор ПП «Котлосер-
віс». Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

2. Директор Федоренко Павло Миколайович 22 квітня 2016 року.

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

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

ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МIСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД №2»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00445162
3. Місцезнаходження емітента: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ 

вул. Остапа Вишнi, 22
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 385-52-88, 385-54-11
5. Електронна поштова адреса емітента: dgmz@ukrmet.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: dgmz2.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Повноваження Члена правлiння Скороварової Олени Володимирiвни 
(паспорт: серiя ВЕ номер 195533 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 

м.Донецьк 24.09.2001) припинено 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 
21.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 23 квiтня 2014 року. Рiшення прийнято Наглядовою 
радою Товариства (Протокол б/н вiд 21.04.2016 р.).

Член правлiння Тяпкiна Алiна Валентинiвна (паспорт: серiя ВС номер 
706769 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 
05.12.2000) обрано 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016 р.). Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до 23 квiтня 2019 року. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник директора, на-
чальник економiчного вiддiлу, заступник голови правлiння з економiки та 
фiнансiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н 
вiд 21.04.2016 р.).

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

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

Голова Правлiння  Артем'єв Михайло Леонiдович.

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

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
Код за ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронів-

ка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з Наказом Голови правління ПАТ «МХП» (Наказ №218-к від 
20.04.2016р., Наказ №219-к від 20.04.2016р.) відбулися наступні зміни 
складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Головний бухгалтер – Глебова Ганна Воло-
димирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не на-
дано) з 25.04.2016р. у зв’язку із переведенням у відділ фінансового обліку 
та ревізій на підставі Наказу Голови правління (Наказ №218-к від 
20.04.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на 
посаді з 06.09.2007р. по 25.04.2016р.

Обрано. Головний бухгалтер – Палій Катерина Володимирівна (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.04.2016р. на 
підставі Наказу Голови правління (Наказ №219-к від 20.04.2016р.). Строк, 
на який призначено особу – до припинення повноважень. Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера в ТОВ «Амстор».

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

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

Голова правління Косюк Юрій Анатолійович, 21.04.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ГОГОЛIВСЬКА СТРIЧКОТКАЦЬКА ФАБРИ-
КА»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00307655; 3. Місцезнаходження: вул. Куйбишева, 7,  
с. Гоголів, Броварський р-н, Київська область, 07452; 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (04594) 27285, (04594) 27072; 5. Електронна поштова адреса: 
strichkova_fabrika@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://32241.ua.ALL.BIZ

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення 
21.04.2016 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення про змі-

ни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол загальних 
зборів акціонерів №1/2016 від 21.04.2016 р. Обґрунтування змін: закінчен-
ня строку дії повноважень та необхідність обрання посадової особи емітен-
та на новий строк.

Припинено повноваження наступної посадової особи: 

Ревізор Вага Лідія Іванівна. Володіє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,194%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,194%. Посадо-
ва особа, що припинили повноваження, не надала згоди на розкриття пас-
портних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, протягом якого особа перебували на посаді: з 05.11.2010 р.

Обрано наступну посадову особу: 
Ревізор Вага Лідія Іванівна. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 

0,194%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,194%. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років: бухгалтер, зам. Головного бухгал-
тера, Ревізор ПрАТ «Гоголівська стрічкоткацька фабрика». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 517 простих іменних акцій.

Обрана посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: на 5 років. 

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

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

Директор І.М. Шевель, 21.04.2016 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2016 р. 
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента, код 

за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУ-
БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУД1»; 
31925372; Україна, 01042, м. Київ, вул. Патриса Лумумби, буд. 4/6;  
(044) 528-77-16; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016 р.; 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://31925372.infosite.com.ua; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне під-
приємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ»; 32205930; 5. Інформа-
ція про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів було проведено 
30.04.2015 р. На загальних зборах розглядалися наступні питання: 1.Об-
рання лічильної комісії; 2.Обрання голови та секретаря зборів акціонерів 
Товариства; 3.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціо-
нерів Товариства; 4.Звіти Генерального директора, Наглядової ради Това-
риства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звітів; 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.; 6.Розпо-
діл прибутку та збитків за 2014 р.; 7.Про припинення повноважень та об-
рання Голови та членів Наглядової ради Товариства; 8.Про припинення 
повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії; 9.Про припи-
нення повноважень та обрання Генерального директора Товариства; 
10.Про затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової 
Ради та Ревізійної комісії, а також обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;  
11.Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік;  
12. Внесення змін до Статуту Товариства. Пропозиції до переліку питань 
порядку денного не вносилися.Результати розгляду питань порядку 
денного:По 1 питанню порядку денного вирішили Обрати лічильну комісію 
у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії — Любицька Л.М., 
Член комісії — Вирізуб В.О., Член комісії — Княжанська Ю.В. По 2 питанню 
порядку денного вирішили обрати Головою зборів Джулай Н.С., секрета-
рем зборів Кучина А.В. По 3 питанню порядку денного затвердили порядок 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. По 4 питанню поряд-
ку денного затвердили звіти Генерального директора Товариства, Наглядо-
вої ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2014 році. По 5 питанню порядку 
денного затвердили річний звіт Товариства за 2014 рік. По 6 питанню по-
рядку денного вирішили здійснити покриття збитків Товариства за 2014 рік 
за рахунок прибутків наступних періодів. По 7 питанню порядку денного 

припинили повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та 
обрали Головою Наглядової ради Товариства Ряполова Максима Валері-
йовича, членами Наглядової ради Товариства Гудова Костянтина Володи-
мировича та Тихонова Олега Олександровича. По 8 питанню порядку ден-
ного вирішили припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії 
та обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Сороку Сергія Степанови-
ча, членом Ревізійної комісії Товариства Гук Валентину Віталіївну. По 9 пи-
танню порядку денного вирішили припинити повноваження Генерального 
директора та обрати Генеральним директором Кучина Андрія Володими-
ровича. По 10 питанню порядку денного вирішили затвердити умови 
цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 
Визначити Генерального директора Товариства особою, уповноваженою 
на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради та 
Ревізійної комісії. По 11 питанню порядку денного вирішили затвердити 
основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік. По 12 питанню поряд-
ку денного вирішили внести зміни до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та уповноважити Генерального директора Това-
риства підписати нову редакцію Статуту Товариства та вчинити всі 
необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту. 
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 34 35
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28 31
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2
Власний капітал (5 568) (2 610)
Статутний капітал 11163 11163
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (16 731) (13 773)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 5 602 2 645
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (2 959) (1 805)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(0,26) (0,16)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1116276 1116276
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду

- -

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

- -

Річна інформація  
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКЕ 
АТП12627»; 03119983; 77500, Iвано-Франкiвська обл., м.Долина, вул.
Облiски,70; (03477)27702. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016р. 
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: atp-12627.pat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна ауди-
торська фірма «Полюс-аудит»; 31790207. 5.Інформація про загальні збори: 

В 2015 році загальні збори не скликалися по причині фінансової неплато-
спроможності Товариства. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітно-
го 2015 року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II.Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р): Усього активів: 
594,6/689,3; основні засоби (за залишковою вартістю): 565/631,9; довго-
строкові фінансові інвестиції:0/0; запаси: 10,1/10,1; сумарна дебіторська 
заборгованість: 18/44,1; грошові кошти та їх квіваленти: 1,5/3,2; власний 
капітал: -711,5/-450,7; статутний капітал: 417,5/417,5; нерозподілений при-
буток (непокритий збиток): -1221/-964,9; довгострокові зобов'язання: 
99,3/99,3; поточні зобов'язання: 1206,8/1001,2; чистий прибуток (зби-
ток): -256,1/-70,5.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО», код ЄДРПОУ 301650052, 03680, 
М. КИЇВ, Р-Н ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, ВУЛ. КАЗИМІРА МАЛЕВИЧА, БУД. 31, тел. 
044-500-37-73.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2016

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

Голова Правління  О.В. Мітроніна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ДОВІРАКАПІТАЛ»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Компанія з управління активами «Довіра-Капітал», Код ЄДРПОУ 
32707701, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 
буд. №72, літ. А, 8 поверх, групи приміщень №177, т. (044) 585-91-51.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2016

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

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОСТІЙНО  ДІЮ-
ЧИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ПОЇЗД № 12»; 05395138; 29000, 
м. Хмельницький, вул. Заводська 61/3; (0382) 795113.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2016 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Регулярну річ-
ну: інформацію:www.atpdbp-12.km.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Аудит-
Поділля», 32179801.

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів у 
звітному періоді скликались на 24.04.2015 року, але не відбулися через 
відсутність кворуму (23,36%).

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за результатами звітного 
(2015) та попереднього (2014) років не нараховувались та не виплачува-
лись, у зв’язку з відсутністю прибутку до розподілу.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта мало-

го підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

період
Попере-

дній період
Усього активів 234 243
Основні засоби (за залишковою вартістю) 215 225
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 17 17
Сумарна дебіторська заборгованість 1 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал -510 -516
Статутний капітал 1747 1747
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2257 -2263
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 744 759
Чистий прибуток (збиток) +6 -94

Заступник голови правління  І.М. Ткач

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДІМ  
«УКРАВТОВАЗ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», 22965525, вул. Борща-
гівська, буд. 154-А, м. Київ, 03056, (044) 323-3-323.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОШПОНСМИГА»

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
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЄВРОШПОН-СМИГА», код ЄДРПОУ — 30981499, Україна, 35680, 
Рiвненська обл., Дубенський р-н, смт.Смига, вул.Заводська, буд.1, 
(03656) 5-62-67.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016.

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Вишгороденергобудтранс», 04630703, Набережна, 1, Вишгород, 
Вишгородський, Київська, 07300, (04596) 54813.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2016.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИШГОРОДЕНЕРГОБУДТРАНС»

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА ПРОФЕСІЙНИХ 
УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Набрали чинності зміни до Порядку видачі ліцензії 
та Порядку погодження набуття істотної участі

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) доводить до відома учасників ринку, 
що з 22 квітня 2016 року, після опублікування в Офіційно-
му віснику України, набрало чинності рішення регулято-
ра від 10 березня 2016 року № 271 «Про затвердження 
Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження 
окремих видів професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, 
видачі дубліката та копії ліцензії» (щодо діяльності з тор-
гівлі цінними паперами та діяльності з організації торгівлі 
на фондовому ринку) та рішення від 10 березня 2016 
року № 272 «Про затвердження Змін до Порядку пого-
дження набуття особою істотної участі у професійному 
учаснику фондового ринку або збільшення її таким чи-
ном, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано 

володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків ста-
тутного капіталу такого учасника чи права голосу при-
дбаних акцій (часток) в його органах управління».

Нагадаємо, що змінами до Порядку та умов видачі лі-
цензії на провадження окремих видів професійної діяль-
ності на фондовому ринку розширюються вимоги до ді-
лової репутації особи, яка контролює професійного 
учасника та/або є керівником, а також встановлюються 
більш конкретні вимоги до структури власності заявника 
та її прозорості. Заявник має надати до Комісії таку ін-
формацію, щоб Комісія мала змогу визначити всіх осіб, 
які мають істотну участь у професійному учаснику та від-
носини контролю між ними. Для заявників, що мають на-
мір отримати ліцензію, аудиторський висновок повинен 
надаватись не лише по прямим власникам, а й по всім 
учасникам, що мають відносини контролю.

Стосовно змін до Порядку погодження набуття осо-
бою істотної участі у профучаснику, нагадаємо, що прин-
ципи набуття істотної участі були синхронізовані з тими 
принципами, які запроваджені у банківській системі Укра-

НОВИНИ
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їни. Змінами до Порядку посилені вимоги щодо фінансо-
вого стану осіб, які набувають істотну участь, зокрема, 
майбутній бенефіціар повинен мати не менший капітал, 
ніж його частка у капіталі професійного учасника.

Більша прозорість структури власників професійних 
учасників фондового ринку сприятиме підвищенню про-
зорості ринку загалом.

Додамо, що з 29 квітня поточного року наберуть чин-
ності зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності 
з торгівлі цінними паперами та діяльності з організації 
торгівлі на фондовому ринку.

НКЦПФР розглянула чергову справу 
стосовно маніпулювання

21 квітня 2016 року уповноважені особи НКЦПФР (На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку) 
колегіально, в рамках системної протидії маніпулюван-
ню цінами на фондовому ринку, розглянули справу за 
фактом порушення законодавства у вигляді маніпулю-
вання цінами з боку професійного учасника — торговця 
цінними паперами ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ».

На підставі результатів розслідування Комісії був вста-
новлений факт маніпулювання цінами акцій ПАТ «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ» 
з боку ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ», який системно протягом 
березня 2015 року укладав з іншим торговцем цінними 
паперами ТОВ «ФК «ОЛІМП» на фондовій біржі  
ПАТ «КМФБ» угоди з акціями фонду, які підпадають під 
ознаки маніпулювання цінами.

Купівля і продаж цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «КОР-
ПОРАЦІЯ» здійснювалася торговцями майже одночасно, 
з незначною різницею в хвилини, завжди по однаковій 
ціні. За результатами таких операцій штучно формував-
ся біржовий курс цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «КОРПО-
РАЦІЯ» у розмірі 5 000 грн.

За результатами торгів акціями ПАТ «ЗНВКІФ «КОРПО-
РАЦІЯ» власник цінних паперів (ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ») не 
змінився, що може свідчити про відсутність очевидного 
економічного сенсу для учасників торгів в цих угодах.

За фактом маніпулювання цінами на фондовому рин-
ку до торговця цінними паперами ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ» 
застосована фінансова санкція у вигляді штрафу в роз-
мірі 200 000 грн.

Стосовно ТОВ «ФК «ОЛІМП» Комісією раніше була роз-
глянута справа за фактом порушення законодавства у ви-
гляді маніпулювання цінами акцій ПАТ «ЗНВКІФ «КОРПО-
РАЦІЯ» та за результатами розгляду застосована 
фінансова санкція у вигляді штрафу в розмірі 200 000 грн.

Нагадаємо, у 2015 році за фактами маніпулювання ці-
нами було порушено загалом 106 справ, з них протягом 
року розглянуто та прийнято рішення по 15 справах за 
даним видом правопорушення. Згідно чинного законо-
давства за доведені факти маніпулювання цінами на 
фондовому ринку може бути застосована штрафна санк-
ція у розмірі від 170 000 грн. до 850 000 грн.

Рынок акций Украины завершил торги 
в четверг в «красной зоне»

Украинский рынок акций завершил торги в четверг 
снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской 

биржи» (УБ) упал на 1,12% — до 603,31 пункта, индекс 
ПФТС — на 0,33%, до 232,07 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,7 млн грн, в том числе 
акциями — 5,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 616 млн грн, в том 
числе акциями — 0,354 млн грн.

Тройку лидеров снижения на УБ составили акции Ав-
деевского коксохимзавода (-12,89%), «Донбассэнерго» 
(-2,18%) и «Центрэнерго» (-1,84%).

Подорожали только акции «Укрнафты» (+2,03%) и 
Райффайзен Банка Аваль (+0,14%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-1,73%) и «Мотор Сичи» (-0,39%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг вырос на 1,25% — до 458,5 пункта при объеме 
торгов 3,3 млн злотых (22,1 млн грн).

Среди индексных акций подорожали бумаги «Керне-
ла» (+3,13%), KSG Agro (+1,34%) и «Астарты» (+0,86%).

Снизились в цене акции «Милкиленда» (-1,02%), 
«Овостара» (-0,95%) и агрохолдинга ИМК (-0,43%).

Рынок акций Украины в пятницу утром 
вновь взял курс вверх

Украинский рынок акций в пятницу утром возобновил 
умеренный рост после снижения днем ранее: индекс 
«Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв повысился на 
1,02% — до 609,36 пункта, индекс ПФТС — на 0,08%, до 
232,27 пункта.

На УБ в авангарде роста были акции Авдеевского кок-
сохимзавода (+30,86%), «Азовстали» (+9,38%) и «Дон-
бассэнерго» (+1,44%).

Дешевели только акции «Укрнафты» (-1,01%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 

(+0,39%) и «Центрэнерго» (+0,08%).
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» аналити-

ки инвесткомпании «Кинто», в пятницу наиболее вероят-
ным выглядит сценарий небольшого роста биржевых ин-
дексов в рамках коррекции после снижения днем ранее.

Вместе с тем, добавили они, на рынке в последнее 
время все чаще проявляются признаки замедления тем-
пов роста, и в частности рост объемов торгов во время 
снижения котировок бумаг.

Аналитик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гон-
чаренко в пятницу прогнозирует снижение биржевых ин-
дексов на фоне нежелания инвесторов переносить 
«длинные» позиции через выходные.

В то же время он отметил присутствие на рынке силь-
ной поддержки на уровне 600 пунктов по индексу УБ, что 
может несколько сдержать продажи.

Цены на нефть завершают  
в плюсе третью неделю подряд, Brent 

колеблется у $45 за баррель
Нефтяные котировки поднимаются в пятницу и демон-

стрируют рост по итогам третей недели подряд, сообща-
ет агентство Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 10:35 мск выросла на 
$0,45 (1,01%) — до $44,98 за баррель. В четверг коти-
ровки Brent упали на 2,77%, до $44,53 за баррель.
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Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличи-
лась к этому времени на $0,52 (1,2%) — до $43,70 за 
баррель. Накануне WTI подешевела на 2,26%, до $43,18 
за баррель.

С начала недели котировки Brent выросли на 4,4%, 
WTI — на 7%.

В четверг генсек ОПЕК Абдулла эль-Бадри отметил 
возможность обсуждения вопроса о замораживании до-
бычи нефти в июне, после того как апрельская встреча 
по этому вопроса завершилась безрезультатно.

«Думаю, в июне будет та же ситуация, что и на ми-
нувших выходных, и геополитические мотивы окажутся 
важнее коммерческих, — говорит аналитик Fat Prophets 
Дэвид Леннокс. — Тем более нефтяной рынок относи-
тельно стабилизировался, после февральских мини-
мумов».

Также эксперты все чаще говорят о скорой ребаланси-
ровке рынка и достижении баланса между спросом и 
предложением.

Предложение нефти в мире сократится на 1 млн бар-
релей в сутки во втором полугодии, тогда как спрос вы-
растет на 1,2-1,5 млн б/с, отметил советник министра 
нефти Саудовской Аравии Ибрагим аль-Муханна.

Кувейт восстановил добычу нефти почти 
до 3 млн б/с после прекращения 

забастовки нефтяников
Кувейт нарастил добычу нефти до 2,9 млн баррелей 

спустя несколько дней после свертывания забастовки 
работников нефтяной и нефтехимической промышлен-
ности, сообщает саудовская деловая газета «аль-
Икстисадийя».

Производство сырья упало в Кувейте с 3 млн б/с до 
начала забастовки в прошлое воскресенье до 1,6-1,8 (по 
различным данным — АНИ) б/с к среде, когда она была 
неожиданно прекращена.

В стране в настоящее время перерабатывается  
830 тыс. б/с по сравнению с 930 тыс. в период, предше-
ствовавший выступлениям рабочих.

Издание сообщает, что в настоящее время руковод-
ство профсоюзов работников нефтяной и нефтехими-
ческой промышленности вернулось за стол перегово-
ров с властями страны по вопросам сохранения льгот и 
привилегий для нефтяников в условиях проводимого в 
стране реформирования системы выплаты заработной 
платы.

Модернизация этой системы, по мнению руковод-
ства страны, позволила бы создать более справедли-
вые условия работы и снизить государственные из-
держки.

Газета пишет, что кувейтское руководство проявило 
твердость в отношениях с профсоюзами, заявляя, что 
не будет вести переговоры и не пойдет на удовлетворе-
ние требований бастующих «под давлением».

Профсоюзам не удалось достичь своих целей, пере-
говоры начаты фактически «с нуля», и наблюдатели не 
исключают достижения компромиссных решений при 
условии отказа нефтяников от забастовочных действий 
во время диалога.

Банк Японии может поддержать банки 
за счет выдачи им кредитов под 

отрицательную ставку
Банк Японии, который в январе 2016 года ввел отри-

цательную процентную ставку по депозитам финкомпа-
ний в ЦБ, рассматривает возможность поддержки банков 
за счет предоставления им кредитов под отрицательную 
ставку, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на 
осведомленные источники.

По данным источников, такой шаг может быть при-
нят одновременно с более существенным снижением 
Центробанком ставки по депозитам фининститутов в 
ЦБ, составляющей в настоящее время минус 0,1% го-
довых.

Наиболее вероятно, что кредиты под отрицательную 
ставку будут выдаваться в рамках программы Stimulating 
Bank Lending Facility, отмечают источники. В настоящее 
время банки получают кредиты в рамках этой програм-
мы под нулевую ставку.

Эксперты полагают, что добавление такого инстру-
мента в арсенал Банка Японии позитивно отразится на 
экономике страны. В то же время банки, уже пострадав-
шие от введения отрицательной ставки, могут столкнуть-
ся с требованиями заемщиков о сокращении надбавки к 
согласованной процентной ставки по кредитам, отмеча-
ют источники.

«Это будет означать, что японский ЦБ будет платить 
фининститутам, привлекающим у него кредиты, — отме-
чает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Маса-
хиро Исикава. — Это плюс для рентабельности банков, 
поскольку облегчает нагрузку, связанную с введением 
отрицательной ставки по депозитам банков в ЦБ».

Банк Японии выдал кредиты на общую сумму 24,4 трлн 
иен ($223 млрд) в рамках программы Stimulating Bank 
Lending Facility, запущенной в декабре 2012 года преж-
ним главой японского ЦБ Масааки Сиракавой.

Следующее заседание Банка Японии пройдет 27-
28 апреля, и эксперты ждут от ЦБ мер, которые позволи-
ли бы остановить продолжающееся укрепление иены и 
усилить инфляцию.

23 из 41 эксперта, опрошенных агентством Bloomberg, 
ожидают, что японский ЦБ примет определенные меры 
на предстоящем заседании. 19 аналитиков полагают, 
что это будет расширение портфеля ETF, 8 экспертов 
прогнозируют увеличение выкупа облигаций и еще 8 — 
снижение ставки.

Курс иены к доллару США на торгах в пятницу рухнул 
на 0,9% — до 110,45 иены по сравнению со 109,46 иены 
накануне.

МВФ проверит данные о дефиците 
бюджета Греции за 2015г

Международный валютный фонд (МВФ) выразил 
сомнение в точности пересмотренных данных о де-
фиците бюджета Греции за 2015 год, пишет 
MarketWatch.

«Цифры были серьезно пересмотрены, и мы их очень 
тщательно проверим», — заявила глава МВФ Кристин 
Лагард, прибывшая в Амстердам для встречи с мини-
страми финансов стран еврозоны.
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1. ПАТ АВТОБУСНИЙ ПАРК 73
2. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІГРАФКНИГА»
114

3. ПРАТ АГРА 87
4. ПАТ АГРОБУД-1 122
5. ПАТ АКБ «АРКАДА» 32
6. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ»
21

7. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ІНГО УКРАЇНА»

23

8. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ІНГО УКРАЇНА»

27

9. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 42
10. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 75
11. ПРАТ АТОМ 23
12. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 73
13. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 89
14. ПРАТ БАЛТСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 1
51

15. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 116
16. ПРАТ БЕЗПЕКА 29
17. ПАТ БЕТОНМАШ 52
18. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «КИЇВ» 87
19. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВЕЛЕКТРОРЕМОНТ 72
20. ПАТ БІО МЕД СКЛО 44
21. ПАТ БОБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
56

22. ПАТ БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО-13209

34

23. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 83
24. ПАТ БУДМАТЕРІАЛИ 103
25. ТОВ БУДСЕРВІС-ЦЕНТР 34
26. ПАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 

КОМБІНАТ
48

27. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 118
28. ПРАТ ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16546
53

29. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ХАРКІВ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

87

30. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ПРОМТЕХМОНТАЖ»

109

31. ПРАТ ВИШГОРОДЕНЕРГОБУДТРАНС 123
32. ПРАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 55
33. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 121
34. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 75
35. ПАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» 25
36. ТОВ ГРАНІТ-ПЛЮС 35
37. ПРАТ ГРОНА 26
38. ПРАТ ГУД ФУД ПЛЮС 65
39. ПАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 88
40. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246
72

41. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 11201

112

42. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ 
ВАЛКІВ

107

43. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

107

44. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 51
45. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 105
46. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРО»
87

47. ВАТ ДОЛИНСЬКЕ АТП-12627 122
48. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2 121
49. ПРАТ ДЯТЬКІВЦІ 66
50. ПАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА
70

51. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ 20

52. ПАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»

35

53. ПАТ ЕНЕРГІЯ 60
54. ПАТ ЕНЕРГІЯ-7 51
55. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 113
56. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 123
57. ПРАТ ЄЛАНЕЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 72
58. ВАТ ЖАЙВІР 74
59. ПРАТ ЖИТОМИРПУСКОНАЛАДКА 121
60. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ 

ВИРОБІВ
49

61. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 83
62. ПАТ ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН 94
63. ПАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА 

МЕТАЛООСНАСТКИ
21

64. ПРАТ ЗАВОД ОЦИНКОВАНИХ ТРУБ І КОНСТРУКЦІЙ 
«КОМІНМЕТ»

110

65. ПАТ ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ 58
66. ПАТ ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ 57
67. ПАТ ЗАВОД ФРЕГАТ 68
68. ПРАТ ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ 50
69. ПАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 93
70. ПАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 66
71. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12329
61

72. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ 
КОМБІНАТ

91

73. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД  
ІМ. ВОЙКОВА

57

74. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД  
ІМ.ВОЙКОВА

80

75. ВАТ ЗБОРІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА № 10

83

76. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»

48

77. ПРАТ ЗЛАТИЦЯ 23
78. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 48
79. ПРАТ ІД ІНВЕСТ 105
80. ПАТ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА 82
81. ТОВ ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС 29
82. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІФГ КАПІТАЛ» 89
83. ПАТ ІНВЕСТОР 84
84. ПАТ ІНВЕСТОР 84
85. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
97

86. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД

104

87. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 85
88. ПРАТ КАУЧУК 67
89. ПАТ КВАЗАР 43
90. ПАТ КІЦЬМАНСЬКЕ АТП 11739 103
91. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 110
92. ВАТ КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
48

93. ПРАТ КОМБІКОРМ 101
94. ТОВ КОМПАНІЯ «М-БРОК» 81
95. ТОВ КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 34
96. ПРАТ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ДОВІРА-КАПІТАЛ»
122

97. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКА РЕАЛБАЗА 81
98. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  

УПРАВЛІННЯ №17
19

99. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

22

100. ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР 85
101. ПАТ ЛЕМЕШІВСЬКЕ 76
102. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР 116

В четверг Статистическое управление Евросоюза об-
народовало обновленные данные, согласно которым де-
фицит бюджета в Греции в 2015 году составил 7,2% ВВП. 
Без учета процентных выплат по госдолгу и некоторых 
других факторов, страна зафиксировала профицит в 
размере 0,7%, что намного лучше целевого показателя в 
0,25%, установленного в рамках программы оказания 
финансовой помощи международными кредиторами.

Отмечается, что у остальных кредиторов нет сомне-
ний по поводу статданных.

«Как я понимаю, данные подтверждены европейски-
ми статистическими органами», — заявил министр фи-
нансов Германии Вольфганг Шойбле.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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103. ПАТ ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 
УСТАТКУВАННЯ

60

104. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «РЕСТО» 

72

105. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 24654

78

106. ПАТ МАКСТРОЙ 81
107. ПАТ МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ 90
108. ТОВ МД ГРУП 117
109. ТОВ МЕГАІНВЕСТБУД 83
110. ПРАТ МЕДТЕХСЕРВІС 44
111. ПРАТ МЖК ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ 84
112. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 80
113. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 46
114. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 121
115. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР -СТБ 67
116. ПАТ МЛИБОР 22
117. ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО 

УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ
119

118. ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО 
УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ

119

119. ПАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ

111

120. ПАТ МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ 117
121. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І  

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАСОСОБУДУВАННЯ

31

122. ПРАТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
«ШЕЛЬФ»

120

123. ПАТ НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ» 106
124. ПАТ НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 55
125. ПАТ НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 59
126. ПРАТ НОВА ЛІНІЯ 19
127. ПРАТ ОБ’ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ 110
128. ПРАТ ОБОД 22
129. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 120
130. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ  

КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ
50

131. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

77

132. ПАТ ОМІКРОН 82
133. ПРАТ ОТІС 20
134. ПАТ ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ 

ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ
28

135. ПРАТ ПЕРШОТРАВНЕВИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 75
136. ПРАТ ПІДГАЄЦЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА 72
137. ПРАТ ПІРОТЕКС 95
138. ПРАТ ПЛАЗМАТЕКС 110
139. ПАТ ПЛЕМСЕРВІС 58
140. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ЛЬВІВГАЗ»
116

141. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«РІВНЕГАЗ»

74

142. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«РІВНЕОБЛГАЗ» 

74

143. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ТЕРНОПІЛЬГАЗ»

54

144. ПАТ ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 
«ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»

88

145. ПРАТ ПОВОРСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

24

146. ПАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 24
147. ПАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 45
148. ПАТ ППКІ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» 96
149. ПАТ ППКІ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» 106
150. ПАТ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА  

«ХЕРСОНБУД»
24

151. ВАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЕНЕРГІЯ»

70

152. ПРАТ ПРОМСНАБ 29
153. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «РАЖНІВСЬКА» 78
154. ПАТ ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА 69
155. ПРАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ 115
156. ПРАТ РЕМБУДТОРГ 20
157. ПАТ РЕМСПЕЦПРОЕКТСЕРВІС 57
158. ПРАТ РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» 79
159. ПРАТ РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК» 79
160. ПРАТ РІВНЕ-БОРОШНО 53
161. АТ РІВНЕНСЬКИЙ ТОРГОВО-БІРЖОВИЙ ДІМ 

«НИВА»
100

162. ПРАТ РІВНЕСІЛЬСЕРВІС 73
163. ПРАТ РІВНЕТУРИСТ 75
164. ПАТ РОДОВІД БАНК 19
165. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ  

КОМБІНАТ
26

166. ПРАТ РУСАНІВКА 56
167. ПРАТ СЕЛЕНА 19
168. ПРАТ СІЛЬПО РІТЕЙЛ 61
169. ПРАТ СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 87
170. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 76
171. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА  

КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 
«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ» 

70

172. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКАРБОН»

65

173. ПАТ СПОРТЕК 86
174. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 122
175. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» 68
176. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС-ЦЕНТР» 30
177. ПАТ СУПУТНИК 95
178. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ 102
179. ПАТ ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 63
180. ПАТ ТЕРА 71
181. ПАТ ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ 69
182. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 74
183. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР 

«ВІНІТЕКС»
86

184. ВАТ ТЕТІЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №300

54

185. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЯ 67
186. ПРАТ ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ 89
187. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 123
188. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ 27
189. ПАТ ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 90
190. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 88
191. ПРАТ ТУРБОТА 20
192. ПАТ УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12107
64

193. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ АСКА

61

194. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 
РОЗВИТКУ

62

195. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПО ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ 
ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ

70

196. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПО ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ 
ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ

92

197. ПАТ УКРДОРБУД 109
198. ПАТ УКРМЕДІАІНВЕСТ 108
199. ПАТ УКРПАПІРПРОМ 64
200. ПАТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 115
201. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 68
202. ПАТ УКРФОРМ-ІНВЕСТ 111
203. ПРАТ ФАБРИКА МРІЯ 67
204. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 73
205. ПАТ ФІНАНС БАНК 47
206. ПАТ ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ 112
207. ПАТ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН «БУДМАТЕРІАЛИ» 102
208. ПРАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА  

ІМ. М.В. ФРУНЗЕ КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

89

209. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 53
210. ПРАТ ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО 50
211. ПАТ ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 115
212. ПАТ ХК «ЕНЕРГОТРЕЙД» 108
213. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 110
214. ВАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОСТІЙНО - ДІЮЧИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ ПОЇЗД № 12
123

215. ПАТ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ 79
216. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ 

КОМБІНАТ
103

217. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА «М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»

80

218. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 
«ЕЛЕГАНТ»

30

219. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ 
КОМБІНАТ

80

220. ПАТ ЮГЦЕМЕНТ 36
221. ПРАТ ЮНОСТЬ-2 54
222. ПРАТ ЮНОСТЬ-2 55

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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