
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 
«12» квітня 2016  м. Київ  № 394

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «СОЮЗ»

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 цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-

ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№294436 від 29.09.2014, дилерської діяльності серії АЕ 
№294437 від 29.09.2014, андеррайтингу серії АЕ 
№294438 від 29.09.2014, видані на підставі рішення Ко-
місії від 23.09.2014 №1254; депозитарної діяльності, а 
саме: депозитарної діяльності депозитарної установи 
серії АЕ № 263339 від 17.09.2013, діяльності із зберіган-
ня активів інститутів спільного інвестування АЕ № 263341 
від 17.09.2013, діяльності із зберігання активів пенсійних 
фондів серії АЕ № 263340 від 17.09.2013, видані на під-
ставі рішення Комісії від 17.09.2013 № 1871 ПУБЛІЧНО-
МУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «СОЮЗ» (01010, м. Київ, вулиця Суворова, буди-
нок 4, ідентифікаційний код юридичної особи 35574578), 
на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу ІV Порядку та 
згідно з постановою Правління Національного банку 
України від 15.03.2016 № 162/БТ «Про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ».

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 виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та де-
партаменту регулювання депозитарної та клірингової ді-
яльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних 
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змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку 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
«12» квітня 2016  м. Київ  № 396

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження окремих 
видів професійної діяль-
ності на фондовому ринку 
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННО-
ВАЦІЙНИЙ БАНК», код за 
ЄДРПОУ 05839888

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
пункту 9 частини другої 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)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВА-

РИСТВУ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» (код за 
ЄДРПОУ 05839888; місцезнаходження: 04053, м. Київ, 
вулиця Смирнова-Ласточкіна, будинок 10-А) ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме бро-
керської діяльності серії АЕ №185121 від 12.10.2012, ди-
лерської діяльності серії АЕ №185122 від 12.10.2012, 
видані на підставі рішення Комісії від 25.09.2012 №816 
та ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме де-
позитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ 
№286591 від 08.10.2013, діяльності із зберігання активів 
інститутів спільного інвестування серії АЕ № 286590 від 
08.10.2013, видані на підставі рішення Комісії від 
08.10.2013 №2257, на підставі підпункту 3 пункту 1 розді-
лу ІV Порядку та згідно з постановою Правління Націо-
нального банку України від 22.03.2016 №180 про відкли-
кання банківської ліцензії та ліквідацію 
ПАТ  «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК».

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) та де-
партаменту регулювання депозитарної та клірингової ді-

яльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку 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
12.04.2016  м. Київ  № 399

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Серін-
Ліс» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «Серін-Ліс» порушень, які були підставою для 
винесення рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 17.09.2013 року №1898 «Щодо 
усунення порушень та зупинення внесення змін до сис-
теми реєстру власників іменних цінних паперів та до сис-
теми депозитарного обліку цінних паперів», та відповід-
но до листа Західного територіального управління Комісії 
(від 17.03.2016 року №04-1/02-231),

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 13.04.2016 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів, щодо цінних па-
перів, емітованих ПрАТ «Серін-Ліс» (ідентифікаційний 
код юридичної особи - 36480308). 

2. Виключити ПрАТ «Серін-Ліс» (ідентифікаційний 
код юридичної особи - 36480308) з Переліку товариств, 
яким з 17.09.2013 року зупинено внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку цінних паперів на строк до 
усунення порушення, затвердженого рішенням Комісії 
від 17.09.2013 року №1898, як таке, що усунуло пору-
шення.

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 ПрАТ «Серін-Ліс» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи - 36480308), 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 копії цього рішення 
ПрАТ «Серін-Ліс» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би - 36480308), Західному територіальному управлінню 
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Комісії та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33338204), Українську Асоціацію Інвес-
тиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів і де-
позитаріїв (ідентифікаційний 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

Р І Ш Е Н Н Я
«12» квітня 2016 р.  м. Київ  №403

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІ-
СТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА» до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі  – Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108 (зі змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА» 
(36020, місто Полтава, вулиця 1100-річчя Полтави, буди-

нок 14а/22, ідентифікаційний код юридичної особи 
34094201) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – діяльності з управління ак-
тивами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами).

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 спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру 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
«12» квітня 2016 р.  м. Київ  № 404

Щодо зупинення дії ліцен-
зії на провадження профе-
сійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності 
з управління активами ін-
ституційних інвесторів (ді-
яльності з управління ак-
тивами) ТОВ «КУА 
«ПІОГЛОБАЛ УКРАЇНА»

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу VII Ліцензій-
них умов провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), 

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

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), виданої на підставі рішен-
ня Комісії № 1086 від 24.11.2011 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПІОГЛОБАЛ УКРАЇНА» (міс-
цезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця Червоноармій-
ська/Басейна, будинок 1-3/2, літера А, ідентифікаційний 
код юридичної особи 32310104), на підставі підпункту 1 
пункту 1 розділу VII Ліцензійних умов, у зв’язку з неспла-
тою фінансової санкції, що була застосована до нього 
при провадженні професійної діяльності, протягом 3 мі-
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сяців з дати винесення відповідної постанови про накла-
дення санкції за правопорушення на ринку цінних папе-
рів № 398-ЦА-УП-КУА від 28 жовтня 2015 року, на строк 
до отримання Комісією відповідного платіжного докумен-
ту про сплату зазначеної фінансової санкції.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства 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 спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру 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
«12» квітня 2016 р.  м. Київ  № 405

Щодо зупинення дії ліцензії 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управлін-
ня активами інституційних ін-
весторів (діяльності з управ-
ління активами) ТОВ «КУА 
«ТРЕЙД-ІНВЕСТ»

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу VII Ліцензій-
них умов провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), 

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

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) серії АВ № 581345 від 
06.06.2011, виданої ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 04074, 
м.  Київ, вулиця Новомостицька, будинок 25-А, офіс 6, 
ідентифікаційний код юридичної особи 32828262), на 
підставі підпункту 1 пункту 1 розділу VII Ліцензійних умов, 
у зв’язку з несплатою фінансової санкції, що була засто-
сована до нього при провадженні професійної діяльнос-
ті, протягом 3 місяців з дати винесення відповідної по-
станови про накладення санкції за правопорушення на 

ринку цінних паперів №_501-ЦА-УП-КУА від 19 листопа-
да 2015 року, на строк до отримання Комісією відповід-
ного платіжного документу про сплату зазначеної фінан-
сової санкції.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства 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 спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру 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
«12» квітня 2016 р.  м. Київ  №406

Щодо зупинення дії ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з 
управління активами інсти-
туційних інвесторів (діяль-
ності з управління актива-
ми) ТОВ КУА «АБСОЛЮТ 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу VII Ліцензій-
них умов провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), 

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

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) серії АЕ № 263084 від 
31.05.2013 р., виданої ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «АБСОЛЮТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (місце-
знаходження: 01033, м. Київ, вулиця Гайдара, будинок 
27, літера А, приміщення 118, ідентифікаційний код юри-
дичної особи 23697699), на підставі підпункту 1 пункту 1 
розділу VII Ліцензійних умов, у зв’язку з несплатою фі-
нансової санкції, що була застосована до нього при про-
вадженні професійної діяльності, протягом 3 місяців з 
дати винесення відповідної постанови про накладення 
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санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 
№  319-ЦА-УП-КУА від 09 вересня 2015 року, на строк до 
отримання Комісією відповідного платіжного документу 
про сплату зазначеної фінансової санкції.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства 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 спільного інвестування та регулюван-
ня діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) за-
безпечити 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
«12» квітня 2016 р.  м. Київ  №407

Щодо зупинення дії ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з 
управління активами інсти-
туційних інвесторів (діяль-
ності з управління актива-
ми) ТОВ «КУА «ПЛАТИНУМ 
КАПІТАЛ»

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу VII Ліцензій-
них умов провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами), затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), 

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

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами) серії АВ № 617826 від 
12.03.2012, виданої ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «ПЛАТИНУМ КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 
47302, Тернопільська обл., Збаразький район, місто Зба-
раж, майдан Кармелюка, будинок 1 ідентифікаційний код 
юридичної особи 37855463), на підставі підпункту 1 пунк-
ту 1 розділу VII Ліцензійних умов, у зв’язку з несплатою 
фінансової санкції, що була застосована до нього при 
провадженні професійної діяльності, протягом 3 місяців 
з дати винесення відповідної постанови про накладення 
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 
№  502-ЦА-УП-КУА від 19 листопада 2015 року, на строк 
до отримання Комісією відповідного платіжного докумен-
ту про сплату зазначеної фінансової санкції.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства 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 спільного інвестування та регулюван-
ня діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) за-
безпечити 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 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 
«Шосткинська телекомпанiя «Телеком-сервiс»

2. Код за ЄДРПОУ: 14006101
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, Короленка, 33-а
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 7 07 49 05449 7 07 49
5. Електронна поштова адреса: ariel-61@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://shostkaonline.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ШТ «ТКС», на пiдставi Статуту 

Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016 р.): припинити 
повноваження ревiзора ПрАТ «ШТ «ТКС» Ковальова Дмитра Михайлови-
ча. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, пас-
порт МА 258953 виданий 18.02.1997р. Шосткинським МВ УМВС України в 
Сумськiй областi. Володiє 17 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 17%. 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi закiнченням 
строку повноважень Ревiзора, передбаного Статутом. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого 
Ковальов Дмитро Михайлович перебував на посадi: з 12.04.2011р. по 
12.04.2016р. 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ШТ «ТКС», на пiдставi Статуту 
Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства», прийнято 
рiшення 12.04.2016 року (протокол № 1/2016 вiд 12.04.2016р.): обрати 
Ревiзором ПрАТ «ШТ «ТКС» Ковальова Дмитра Михайловича. Строк на 
який обрано - 5 рокiв. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро 
Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997р. Шосткинським МВ 
УМВС України в Сумськiй областi. Володiє 17 акцiями, розмiр пакета акцiй 
становить 17%. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi 
закiнченням строку повноважень Ревiзора i необхiднiстю обрання Ревiзора 
на новий строк, передбачений Статутом. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ковальов 
Дмитро Михайлович протягом останнiх п'яти рокiв - Директор Приватного 
акцiонерного товариства «Фiрма «АДВ», Директор ТОВ «ТСХ-Хiмреактив», 
Голова та член наглядової ради ПАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат»; Член 
наглядової ради ПАТ «ШЗХР», ревiзор ПрАТ «ШТ «ТКС».

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

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

Директор Кiлькiнова А.М., 13.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНIЯ «ТЕЛЕКОМ-СЕРВIС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГПІ-5»

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

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

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ГПІ-5", 35572722, бульвар Лесі 
Українки, будинок 34, Київ, Печерський, 
01133, Україна, (044) 285-81-00

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

12.04.2016 р.

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

http://gpi-5.kiev.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КИЇВМЕТРОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, Прорiзна, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 279-41-89 

5. Електронна поштова 
адреса

corp.viddil@metrobud.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.metrobud.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Відповідно до інформаційної довідки від 08.04.2016р. щодо інформації 

про акціонерів, які володіють 10% та більше відсотками статутного капіта-
лу емітента отриманої від ПАТ «Національний депозитарій України» 
11.04.2016р. відбулися наступні зміни. 

Власником 600379 акцiй (15,0%) стала Компанія «БЕРЕЗАНІА ХОЛ-
ДИНГ ЛТД» (Кіпр) (код – 292678), місцезнаходження компанії: Боумполі-
нас, 1-3, буд.34, оф.3-й поверх, Нікосія, Кіпр, 1060. 

Власником 935538 акцiй (23,3737%) була компанія T&A INDUSTRIES 
LTD (Домiнiка) (код – 8872), місцезнаходження компанії: Victoria Street 
Roseau Commonwealth of Dominicia, буд.3, West Indies.

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 Петренко Володимир Іванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2016р.
(дата)

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

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОДЕСА-
ЕЛЕКТРОМАШ», 01882580, 65026 
Одеська область д/н м.Одеса 
вул. Приморська, 27, 048 723-40-45

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

12.04.2016

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

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

- Орлов Сергій Федорович (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав) обраний на посаду: Член наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0,006%. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник директора з вироб-
ництва, Голова наглядової ради АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 2000 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає;

- Цибулін Володимир Петрович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член наглядової ради. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 0,0001%. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова профкому, Заступник
голови наглядової ради АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 20 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.

- Чехлата Валентина Петрівна (згоду на розкриття паспортних даних не
надала) обрана на посаду: Член наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,0003%. Строк, на який призначено особу: один рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту
корпоративних відносин  АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 100 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів та ре-
візійною комісією АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення
про ревізійну комісію Товариства:

-Онуфрієнко Іван Петрович (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав) обраний на посаду: Голова ревізійної комісії. Володiє часткою в ста-

тутному капіталі емiтента 0,006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмі-
рі 0,006%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: інженер-методист АТ "ДАЗ". Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 2000 акцій. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів АТ
"ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення про ревізійну комісію
Товариства:

- Карнов Димитрій Валентинович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член ревізійної комісії. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0,0004%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 0,0004%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник бюро собівартос-
ті та цін економічного відділу, Секретар ревізійної комісії. АТ "ДАЗ". Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 120 акцій. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- Рожков Віктор Іванович (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав) обраний на посаду: Член ревізійної комісії. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,0007%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0,0007%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Начальник економічного відділу, Зас-
тупник голови ревізійної комісії АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 240 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає.

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

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

2. Голова правління Бобко В.А 13.04.2016 р.

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОБЛРЕМБУД" 
Ліквідатор з припинення ПРАТ "Облрембуд" (далі Товариство) іден-

тифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань 03329775, місцезнаход-
ження якого: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд.
29а, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться: 17 травня 2016 року о 10-00 за адресою: 49600, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 29а, кім. 514.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження передавального акту ПРАТ "Облрембуд" в зв'язку з

перетворенням Приватного акціонерного товариства в Товариство з об-
меженою відповідальністю.

3. Про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись за  адресою проведення зборів 17 травня 2016 року  з
9-30 до 9-55.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України
"Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 11 травня 2016 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства в робочі дні в приймальній Ліквідатора з 9-00 до 12-00. А в день
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - Лікві-
датор з припинення ПРАТ "Облрембуд" Книр Юрій Максимович.

Телефони  для  довідок: (056) 744-33-02.
Ліквідатор з припинення  ПРАТ "Облрембуд"

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
"Первомайський молочноконсервний комбінат". Код за ЄДРПОУ:
00418107. Місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Перво-
майськ, проспект Труда, 12. Міжміський код, телефон та факс: 05161-5-
01-30. Електронна поштова адреса: pmkk@emitent.net.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: 00418107.smida.gov.ua. Вид особливої інформа-
ції: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
12.04.2016 року ПАТ "Первомайський МКК" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ" (код
ЄДРПОУ 36333282, місцезнаходження: 25013, м. Кіровоград, вул.Глин-
ки,3) зменшився з 6329008 (95,1216% статутного капіталу) до 6329005
(95,1215% статутного капіталу), що є більш ніж 10% голосуючих акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України 

Генеральний директор Прокопенко Віктор Михайлович

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) за 2015 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТАРО-
КРИМСЬКИЙ КАР’ЄР», 
00292215Донецька , д/в, 87591, 
м. Марiуполь, смт. Старий Крим, 

д/в 0629512072,
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2016

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

http://00292215.infosite.com.ua

Річна інформація 
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»; 
13645980; 76495 м.Iвано-Франкiвськ, с.Хриплин, вул.Пресмашівська,6; 
0342241185; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2016р. 3.Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-
мацію: rbp.prat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна ауди-
торська фiрма «Полюс-аудит», 31790207. 5.Інформація про загальні 
збори: В 2015 році загальні збори за підсумками 2014 року не склика-
лися по причині фінансової неплатоспроможності Товариства. 
6.Інформація про дивіденди: протягом звітного 2015 року рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.) (2015р./2014р.): Усього 
активів:1112/1186; основні засоби (за залишковою вартістю): 199/251; дов-
гострокові фінансові інвестиції:0/0; запаси: 11/23; сумарна дебіторська за-
боргованість: 0/0; грошові кошти та їх квіваленти: 2/2; власний капітал: 
-544/-532; статутний капітал: 171/171; нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток): -771/-759; довгострокові зобов'язання:0/0; поточні 
зобов'язання: 1656/1718; чистий прибуток (збиток): -12/-77.

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента:
Публiчне акцiонерне товариство "Закарпаттяобленерго", 00131529, 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Онокiвцi, вул.Головна, 57, 
поштовий індекс 89412, тел. (0312) 61-55-54
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:
12.04.2016 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.energo.uz.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
компанiя" Закарпат-Бiзнес-Консалтiнг", 33360313 
5. Інформація про загальні збори:
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 08.04.2015 року, кворум 
зборів склав 61,26 %. 
Перелiк питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв вiд 08 квiтня 
2015 року:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення 
їх повноважень. 
2. Обрання Голови i Секретаря загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго».
3. Розгляд звiту Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 
рiк та визначення основних напрямкiв його дiяльностi на 2015 рiк. 
4. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 
рiк.
5. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2014 роцi. Затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» 
у 2014 роцi. 
8. Внесення змiн до статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
9. Скасування, затвердження внутрiшнiх документiв ПАТ «Закарпаттяо-
бленерго», внесення змiн до внутрiшнiх документiв ПАТ «Закарпаттяо-
бленерго». 
10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаття-
обленерго».
11. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ «Закарпаття-
обленерго».
12. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв чи трудових 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобл-
енерго», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами 
Наглядової ради.
14. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаття-
обленерго».
15. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв 
ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо доповнення перелiку питань порядку 
денного загальних зборiв не надходило.
Результат розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаття-
обленерго». Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» з моменту 
закриття загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго»
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
Обрати Голову, Секретаря та затвердити регламент загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго». 
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 
рiк.
Визначити основнi напрямки дiяльностi ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 
2015 рiк:
- виробництво, постачання та передача електричної енергiї та здiйснення 
iнших статутних видiв дiяльностi;
- виконання схваленої НКРЕ «Програми iнвестицiйного розвитку 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2015 рiк»;

- пiдготовка ПАТ «Закарпаттяобленерго» для роботи на повномасштаб-
ному ринку електричної енергiї».
З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 
рiк.
З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк 
та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово – господарської дiяльностi 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
З шостого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рiк.
З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення:
Чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаття-
обленерго» у 2014 роцi, спрямувати:
на виплату дивiдендiв - 50%;
на покриття збиткiв минулих рокiв - 50%.
Встановити, що розмiр дивiдендiв за однiєю простою акцiєю складає 
0,24128987 гривень
З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення: 
Внести змiни до Статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго» шляхом викладен-
ня його в новiй редакцiї.
З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Скасувати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ 
ПАТ  «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», затверджене загальними 
зборами акцiонерiв ВАТ «ЕК «Закарпаттяобленерго» 23 березня 
2011 року.
Скасувати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВIЗIЙНУ КОМIСIЮ ПАТ «ЗАКАРПАТ-
ТЯОБЛЕНЕРГО», затверджене загальними зборами акцiонерiв ВАТ «ЕК 
«Закарпаттяобленерго» 23 березня 2011 року.
Скасувати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-
ОБЛЕНЕРГО», затверджене загальними зборами акцiонерiв ВАТ «ЕК 
«Закарпаттяобленерго» 23 березня 2011 року.
Скасувати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПАТ «ЗАКАРПАТ-
ТЯОБЛЕНЕРГО», затверджене загальними зборами акцiонерiв ВАТ «ЕК 
«Закарпаттяобленерго» 23 березня 2011 року.
Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв пiдписати «ПОЛО-
ЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
«ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКЦIЮ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв пiдписати «ПОЛО-
ЖЕННЯ ПРО ДИРЕКЦIЮ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
З десятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Припинити 08 квiтня 2015 року повноваження членiв Наглядової ради 
ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
- Тинного Iгора Владиславовича;
- Пермякової Олени Володимирiвни;
- Череднiченка Олександра Григоровича;
Попова Сергiя Андрiйовича;
- Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» 
(AKTUELO VENTURES LIMITED);
- Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ 
ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED)».
З одинадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Встановити склад Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 
кiлькостi 3 (трьох) членiв
З дванадцятого питання порядку денного прийнято рiшення: 
Обрати з 09 квiтня 2015 року членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаття-
обленерго»:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА 
УКРАЇНА ТВ»;
- компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ 
ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED);
- компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ 
ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED)».
З тринадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити проект додаткової угоди до цивiльно-правових договорiв, 
укладених 01.05.2013р. з членами Наглядової ради Компанiєю з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» та 
Компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ 
ЛIМIТЕД». Уповноважити генерального директора Товариства Петрова 
Вiктора Володимировича пiдписати вiд iменi ПАТ «Закарпаттяобленерго» 
вiдповiднi додатковi угоди.
Укласти з обраними членами Наглядової ради цивiльно-правовi 
договори.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО”
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Встановити, що винагорода обраним членам Наглядової ради 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» за виконання ними посадових обов’язкiв не 
виплачується.
Затвердити проекти цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
обраними членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
Припинити 08 квiтня 2015 року повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Закарпаттяобленерго»
З п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рiшення:
15.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством наступних значних 
правочинiв, якi можуть укладатись у ходi поточної господарської 
дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, 
укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
15.1.1. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання 
(купiвля-продаж) електроенергiї, передача електроенергiї, вiдступлення 
права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, залiк 
зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення 
взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, надання 
та отримання поворотної фiнансової допомоги, отримання кредитiв, 
передача майна Товариства у заставу (iпотеку), отримання позик, 
розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори 
банкiвського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартiстю за кожним 
видом правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) євро або 
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним 
курсом Нацiонального банку України на дату вчинення кожного 
правочину;
15.1.2. договорiв (контактiв, угод), предметом яких є реструктуризацiя 
заборгованостi, граничною сукупною вартiстю 280 000 000,00 (двiстi 
вiсiмдесят мiльйонiв) гривень.
15.2. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких 
приймаються Дирекцiєю та/або Наглядовою радою ПАТ 
«Закарпаттяобленерго» в межах своєї компетенцiї, встановленої 
Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi 
правочинiв, передбачених пiдпунктами 15.1.1. – 15.1.2. пункту 15.1. цього 
рiшення.
15.3. Встановити, що ПАТ «Закарпаттяобленерго» має право вчиняти 
передбаченi пiдпунктами 15.1.1. – 15.1.2. пункту 15.1. цього рiшення 
правочини (в тому числi доповнювати, змiнювати, розривати укладенi на 
виконання цього рiшення договори (контракти, угоди)), тiльки за умови 
затвердження Наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» проекту 
вiдповiдного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). 
Правочин, вчинений з порушенням цiєї умови створює, змiнює, припиняє 
цивiльнi права та обов’язки товариства лише у разi наступного схвалення 
такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного мiсяця 
з дати його вчинення.
Проекти додаткових угод, пiдставою яких є змiна державних 
регульованих цiн та тарифiв, не потребують затвердження наглядовою 
радою Товариства.
15.4. Надати Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» право визначати 
особу, уповноважену на пiдписання договорiв (контрактiв, угод) на 
виконання цього рiшення вiд iменi ПАТ «Закарпаттяобленерго».
15.5. Зобов’язати Генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго» 
на наступних чергових загальних зборах акцiонерiв надати акцiонерам 
звiт про вчиненi ПАТ «Закарпаттяобленерго» значнi правочини на 
виконання цього рiшення».
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.

0.00 0.000 30065500 0.000

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.00 0.000 0.24128987 0.000

Сума 
виплачених 
дивідендів, грн.

0.00 0.000 24204158 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

- - 16.04.2015 -

Дата виплати 
дивідендів

- - 08.10.2015 -

Опис За результатами перiоду, що передував 
звiтному, загальними зборами акцiонерiв 08.04.2015р. 
(Протокол №25) було прийнято 
рiшення - 50% з чистого прибутку отриманого 
товариством за пiдсумками роботи 
у 2014 роцi спрямувати на виплату дивiдендiв та 
встановити, що розмiр дивiдендiв за однiєю простою 
акцiєю складає 0,24128987 гривень. Наглядовою 
радою товариства прийнято рiшення: 1. Визначити 
16 квiтня 2015 року датою складання перелiку осiб, 
якi мають 
право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи 
ПАТ  «Закарпаттяобленерго» 
у 2014 роцi у розмiрi, визначеному загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ  «Закарпаттяобленерго» вiд 
08.04.2015 року, а саме: 0,24128987 грн. на одну 
просту акцiю. 2. Виплату дивiдендiв акцiонерам 
Товариства здiйснити у строк з 20 квiтня 2015 року 
до 08 жовтня 2015 року. 3. Виплату дивiдендiв 
здiйснити в наступному порядку: - акцiонер надає 
iнформацiю ПАТ «Закарпаттяобленерго» про 
власний рахунок в цiнних паперах, 
вiдкритий у депозитарнiй установi; - 
ПАТ  «Закарпаттяобленерго» в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну 
систему України, перераховує дивiденди 
Центральному депозитарiю цiнних паперiв на 
рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з 
обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках; - Центральний 
депозитарiй переказує отриманнi вiд 
ПАТ  «Закарпаттяобленерго» кошти на рахунки 
депозитарних установ та депозитарiїв-
кореспондентiв з метою їх подальшого 
переказу власникам цiнних паперiв; - депозитарна 
установа, в якiй акцiонер ПАТ «Закарпаттяобленерго» 
вiдкрив власний рахунок в цiнних паперах, згiдно з 
умовами укладеного мiж акцiонером (депонентом) i 
вiдповiдною депозитарною установою договору про 
обслуговування рахунку в цiнних 
паперах виплачує дивiденди такому акцiонеру. 
Питання розподiлу прибутку за звiтний перiод буде 
розглядатися на загальних зборах акцiонерiв 
14.04.2016р. 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2007120 1145096
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

1640480 903221

Довгострокові фінансові інвестиції 65 48
Запаси 27816 16804
Сумарна дебіторська заборгованість 295049 185419
Грошові кошти та їх еквіваленти 4487 4628
Власний капітал 1584364 748527
Статутний капітал 31151 31151
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-128486 -171746

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

186842 201545

Поточні зобов'язання і забезпечення 235914 195024
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.56 0.48

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

0.56 0.48

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

124603240 124603240

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Генеральний директор  В.В. Петров
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

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

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОДЕСЬ-
КА ШВЕЙНА ФАБРИКА», 05502580, 
65026 Одеська область д/н м.Одеса вул. 
Приморська, 27, (048) 737-65-45

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

12.04.2016

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

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬ-
ЦЕМЕНТ", код за ЄДРПОУ 00293054, 
вул. Шевченка, буд.1, м.Здолбунів, р-н.
Здолбунівський, Рiвненська область, 
35702, (03652) 69 205

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

07.04.2016

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

http://00293054.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора – фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi 
послуги", 33306921

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 05.03.2015 року. Кворум зборів: 98,46% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Про затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків, отриманих Товариством у 
2014 році.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Това-
риства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної 
комісії від імені Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: про-
позицій до порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 14.07.2015 року. 
Кворум зборів: 99,97% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії. Затвердження Регламенту роботи поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Про припинення Товариства шляхом приєднання до Публічного акціо-
нерного товариства «Дікергофф Цемент Україна».
3. Про створення комісії з припинення Товариства та визначення її повно-
важень.
4. Про обрання персонального складу комісії з припинення Товариства.
5. Про порядок та строки викупу акцій у акціонерів, які голосували проти 
прийняття рішення про припинення Товариства. 
6. Про умови обміну простих іменних акцій ПАТ «Волинь-Цемент» на прості 
іменні акції Публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна».

7. Про строк та порядок задоволення вимог кредиторів до ПАТ «Волинь-
Цемент».
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Про обрання нових членів Наглядової Ради та затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради від 
імені ПАТ «Волинь-Цемент».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: про-
позицій не подавалось. 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: На-
глядова рада. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 31.12.2015 року. 
Кворум зборів: 99,93% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства.
3. Про затвердження звіту Комісії з припинення Товариства.
4. Про затвердження передавального акту Товариства.
5. Про затвердження договору про приєднання Товариства до 
ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» (ЄДРПОУ 04880386).
6. Про обрання уповноважених осіб Товариства на здійснення подаль-
ших дій щодо припинення Товариства шляхом приєднання.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 1159013 1140385
Основні засоби (за залишковою вартістю) 661578 696305
Довгострокові фінансові інвестиції 27 27
Запаси 224051 176970
Сумарна дебіторська заборгованість 43492 46857
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 63309
Власний капітал -689089 -183472
Статутний капітал 1402 1402
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -690491 -184874
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1591872 1169500
Поточні зобов'язання і забезпечення 256230 154357
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -17,98 -16,24
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-17,98 -16,24

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 28048440 28048440
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних папе-
рів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім пу-
блічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО -
ВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ 
БУД ПРОЕКТ»; 05440643; 83114, 
До нецька область, м.Донецьк, вул.Уні-
верситетська, буд. 80-Г; (062) 311-35-16

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

13 квітня 2016 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

http://05440643.smida.gov.ua/
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Повідомлення 
про внесення змін до порядку денного

річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОРЕЛАСТ»
(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 00300363)

Повідомляємо, що у повідомлені про проведення річних загальних 
зборів акціонерів, що було розміщено у газеті «Відомості НКЦПФР» № 60 
(2314) від 29.03.2016 р., у результаті коригувань аудитора, основні показ-
ники фінансово-господарської діяльності Товариства мають наступне зна-
чення (тис. грн.):

Найменування показника
Період

Звітний 
2015 рік

Попередній 
2014 рік

Усього активів  31741 35723
Основні засоби (залишкова вартість) 22795 22817
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 6768 7584
Сумарна дебіторська 
заборгованість  

2138 5305

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 17
Нерозподілений прибуток -5929 -500
Власний капітал 7116 12578
Статутний капітал 13 045 13045
Довгострокові зобов'язання 0 8981
Поточні зобов'язання 24625 14164
Чистий прибуток (збиток) (5462) -10251
Середньорічна кількість акцій (шт.) 537 054 537054
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

36 109

Наглядова рада ПАТ «Тореласт»

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 «НАФТОХIМIК 
ПРИКАРПАТТЯ», 00152230Івано-
Франківська , Надвiрнянський, 78400, 
м.  Надвiрна, Майданська. 5 0342 
501830,

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

19.04.2016

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

nnpz.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

ТзОВ «Аудит-сервiс IНК», 13659226

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 1225100 1900949
Основні засоби (за залишковою вартістю) 126316 151211
Довгострокові фінансові інвестиції 6409 7481
Запаси 281388 230654
Сумарна дебіторська заборгованість 257497 325392
Грошові кошти та їх еквіваленти 6346 340
Власний капітал -309815 -210102
Статутний капітал 3280 3280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -372438 -272725
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 19137
Поточні зобов'язання і забезпечення 1534915 2091914
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-7.60 -0.63

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

-7.60 -0.63

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13121008 13121008
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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАЙТЕК ПАРК»

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

Приватне акціонерне товариство 
«ХАЙТЕК ПАРК», 37962163, 03142, 
м.  Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, 
(044) 394 82 29

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

12.04.2016

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

smida.gov.ua/db/participant/37962163

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РIВНЕ-
БОРОШНО», код ЄДРПОУ - 
31435947, Україна, 33009, 
Рiвненська область, м.Рiвне, 
вул.Бiла, 35, (0362) 63-10-20

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

12.04.2016

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

31435947.infosite.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА 
ПМК-237», 01354579, вул.Зої 
Космодем'янської, 15, м.Бориспiль, 
Бориспiльський, Київська область, 
08300, (295) 6-26-16

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

29.03.2016

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

http://pmk237.pat.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ПАРК ІНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 34795475
3. Місцезнаходження емітента: 04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, 

буд.27
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 234-25-57, 

(044)  234-25-57
5. Електронна поштова адреса емітента: div@fintime.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.parkinvest.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення 

12.04.2016 року Наглядовою радою Приватного акціонерного това-
риства «ПАРК ІНВЕСТ» (Протокол засідання Наглядової ради від 
12.04.2016 року №3) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 

емітента, а саме:
- припинено повноваження з 12.04.2016р. Директора Ільєнка Арте-

ма Володимировича (паспорт серія СО №098009, виданий 02.03.1999р., 
Московським РУГУ МВС України в місті Києвi). Звільнення посадової осо-
би виконано на підставі заяви про звільнення за власним бажанням та 
протоколу засідання Наглядової ради від 12.04.2016 року №3. Часткою в 
статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 24.02.2016р.

- обрано з 13.04.2016р. Директором Негієвича Олега Дмитровича 
(паспорт серія СО №517770, виданий 15.02.2001р., Дніпровським РУГУ 
МВС України в місті Києвi). Призначення посадової особи виконано на під-
ставі протоколу засідання Наглядової ради від 12.04.2016 року №3. Част-
кою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 
припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: директор ТОВ «Гончар-Сервіс». 

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

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

Директор  О.Д. Негієвич
13.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАРК ІНВЕСТ»

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 
«МАРС»; 14309379; вул.Володимирська, 101, м.Київ, Голосiївський р-н, 
01033; (044)289-88-08.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 31.03.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277.

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

рум зборів: 99,55% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії ПАТ «МАРС». Ви-
значення кількісного складу Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної 
комісії.

2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та основ-
ні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

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

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2014 рік.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «МАРС».
7. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів На-

глядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 

договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом 2015 року.
Всі питання порядку денного розглянуто по ним прийняті рішення
Дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2014 році не нара-

ховувались та не виплачувались.
Рішення про виплату та нарахування дивідендів за результатами діяль-

ності в 2015 році буде прийнято на загальних зборах акціонерів 
21.04.2016р.

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

звітний попере-
дній

Усього активів 108289 96222
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11610 2111
Довгострокові фінансові інвестиції 124 361
Запаси 40 120
Сумарна дебіторська заборгованість 50126 45619
Грошові кошти та їх еквіваленти 482 459
Власний капітал 101598 91754
Статутний капітал 84 84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 98714 88751
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 6691 4468
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

1,18 0,61

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

1,18 0,61

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8427627 8427627
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 
«МАРС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОЛОДІЖНА МОДА» 
2. Код за ЄДРПОУ 04592760. 3.Місцезнаходження 10014 м. Житомир Пло-
ща Перемоги, буд.3. 4.Міжміський код, телефон та факс 0412 474529 
474527. 5.Електронна поштова адреса molmoda@emzvіt.com.ua. 6.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.molodіzhnamoda.ho.ua. 7.Вид особливої інфор-
мації Відомості про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй.

ІІ. Текст повідомлення
Згідно отриманого Емітентом 12 квітня 2016 року інформації від особи, 

яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі 
України, відбулися зміни в інформації про власникiв iменних цiнних паперiв, 
у зв'язку з чим у власника акцій - фізичної особи, яка раніше володіла  
803 голосуючими акціями Емітента, що становило 40,9485 % від загальної 
кількості акцій (48,4318 % від загальної кількості голосуючих акцій), відбу-
лося збільшення кількості голосуючих акцій на 177 штук простих іменних 
акцій, та складає 980 штук простих іменних акцій, або 49,9745 % від загаль-
ної кількості акцій (59.0717 % від загальної кількості голосуючих акцій). 
Дата обліку – 08.04.2016 р.

ІІІ. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2.Директор Сметаніна Леонора Леонідівна 
12.04.2016 року. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТ-
НИЙ ЗАВОД"

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14311614
3.Місцезнаходження: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Щепкіна, буд. 53
4.Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-25-

03
5.Електронна поштова адреса емітента: mail@aodaz.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua
7.Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення 
11.04.2016 року Товариством отримано від ПАТ "Національний депо-

зитарій України" реєстр власників іменних цінних паперів станом на 06
квітня 2016 року, згідно з яким пакет акцій "фізичної особи" змінився, але
становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме:

1) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 19,1847 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 24,2750 відсотків до 24,0967 відсотків;

2) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 37,9466 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 48,0152 відсотків до 47,6624 відсотків;

3) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 19,1847 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 24,2750 відсотків до 24,0967 відсотків.

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

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

2.
Голова правління Бобко В.А

12.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВАГОНМАШ" 

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Дніпровагонмаш" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Дніпродзержинськ, вул. Українська,

буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05692) 3-30-46; (05692) 3-26-38  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення 

12.04.2016р. ПАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ
"Національний депозитарій України" Перелік  акціонерів, які мають право
на участь у  загальних зборах акціонерного товариства, складений на під-
ставі  реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 08.04.2016р.,
з якого дізналось про наступні зміни, що сталися у власника акцій ПАТ
"Дніпровагонмаш", якому належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій.

Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЛВЕР
БІЗНЕС ІНВЕСТ". Код за ЄДРПОУ: 38919145. Місцезнаходження: Україна,
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 41. Розмір частки акціонера до
зміни розміру пакета акцій - 12,7447 % від загальної кількості акцій та
12,8163 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки акціоне-
ра після зміни розміру пакета акцій - 14,5972 % від загальної кількості ак-
цій та 14,6792 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

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

2. Генеральний директор
ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнецький 

12.04.2016 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МIТЕЛ"

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

онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIТЕЛ", 21851883 Дніпропетровська, Красног-
вардiйський, 49055, м. Днiпропетровськ, вулиця Будiвельникiв, будинок
34 056 747-32-10,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://mytel.dp.ua/Inf/inf.html.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

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

онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-
ження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Макiївський металургiйний завод", 33185989, Донецька
обл, Приморський район, 87534, м. Марiуполь, проспект Нахiмова, 116
А, тел. (06232) 9-25-40

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016 р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НЬЮ СЕРВІС"

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

онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-
ження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЬЮ СЕРВІС"; 23933237; 49125, Дніпропет-
ровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, буд. 48;
(0562) 33-99-15,  (0562) 32-22-10;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://www.newservise.prat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КIРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА

КОМПАНIЯ"
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, місцезнаход-

ження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Кiровоградська Транспортна Компанiя", 33254343, 25006,
Кiровоградська обл., м. Кiровоград вул. Братиславська, 5, 0522391196

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: ktk.prat.in.ua



№72, 14 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

13

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТ-
НИЙ ЗАВОД"

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14311614
3.Місцезнаходження: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Щепкіна, буд. 53
4.Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-28-05, факс (056) 31-25-

03
5.Електронна поштова адреса емітента: mail@aodaz.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua
7.Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення 
11.04.2016 року Товариством отримано від ПАТ "Національний депо-

зитарій України" реєстр власників іменних цінних паперів станом на 06
квітня 2016 року, згідно з яким пакет акцій "фізичної особи" змінився, але
становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме:

1) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 19,1847 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 24,2750 відсотків до 24,0967 відсотків;

2) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 37,9466 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 48,0152 відсотків до 47,6624 відсотків;

3) пакет акцій "фізичної особи" у відсотках до статутного капіталу ос-
тався незмінним і складає 19,1847 відсотків, у відсотках до голосуючих ак-
цій зменшився від 24,2750 відсотків до 24,0967 відсотків.

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

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

2.
Голова правління Бобко В.А

12.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОВАГОНМАШ" 

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Дніпровагонмаш" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Дніпродзержинськ, вул. Українська,

буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05692) 3-30-46; (05692) 3-26-38  
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення 

12.04.2016р. ПАТ "Дніпровагонмаш" отримало від депозитарія ПАТ
"Національний депозитарій України" Перелік  акціонерів, які мають право
на участь у  загальних зборах акціонерного товариства, складений на під-
ставі  реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 08.04.2016р.,
з якого дізналось про наступні зміни, що сталися у власника акцій ПАТ
"Дніпровагонмаш", якому належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій.

Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЛВЕР
БІЗНЕС ІНВЕСТ". Код за ЄДРПОУ: 38919145. Місцезнаходження: Україна,
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 41. Розмір частки акціонера до
зміни розміру пакета акцій - 12,7447 % від загальної кількості акцій та
12,8163 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки акціоне-
ра після зміни розміру пакета акцій - 14,5972 % від загальної кількості ак-
цій та 14,6792 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

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

2. Генеральний директор
ПАТ "Дніпровагонмаш" О.Ю. Корнецький 

12.04.2016 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МIТЕЛ"

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

онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIТЕЛ", 21851883 Дніпропетровська, Красног-
вардiйський, 49055, м. Днiпропетровськ, вулиця Будiвельникiв, будинок
34 056 747-32-10,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://mytel.dp.ua/Inf/inf.html.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

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

онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-
ження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Макiївський металургiйний завод", 33185989, Донецька
обл, Приморський район, 87534, м. Марiуполь, проспект Нахiмова, 116
А, тел. (06232) 9-25-40

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016 р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НЬЮ СЕРВІС"

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

онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-
ження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЬЮ СЕРВІС"; 23933237; 49125, Дніпропет-
ровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, буд. 48;
(0562) 33-99-15,  (0562) 32-22-10;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://www.newservise.prat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КIРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА

КОМПАНIЯ"
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, місцезнаход-

ження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне
товариство "Кiровоградська Транспортна Компанiя", 33254343, 25006,
Кiровоградська обл., м. Кiровоград вул. Братиславська, 5, 0522391196

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: ktk.prat.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Бджолоагросервiс"

2. Код за ЄДРПОУ: 00693109
3. Місцезнаходження: 52071, Днiпропетровська область, Днiпропет-

ровський район, селище Дослiдне, Наукова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 765-01-25, (056) 765-01-26
5. Електронна поштова адреса: info@bdgoly.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 12.04.2016

року припинено повноваження члена наглядової ради Сіменко Ліди Іларі-
онівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, від-
повідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,7192
відсотків. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перебувала на посадi з 09.04.2015 року по 12.04.2016 року.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 12.04.2016
року юридична особа-власник ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180,
припинила повноваження у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наг-
лядової ради, відповідно до вимог статуту. Володiє часткою у статутному
капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв. Юридична особа здiйснювала повно-
важення члена наглядової ради через свого представника Мележик Люд-
милу Михайлiвну - директора Товариства, в перiод з 09.04.2015 року по
12.04.2016 року. Представник товариства не надала згоди на розкриття
паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 12.04.2016
року припинено повноваження голови наглядової ради Мележик Людмили
Михайлівни,  у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ра-
ди, відповідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Пе-
ребувала на посадi з 05.10.2015 року по 12.04.2016 року.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 12.04.2016
року припинено повноваження ревізора Климовської Тетяни Валеріївни, у
зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзора, відповідно до вимог
статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з
09.04.2015 року по 12.04.2016 року.

Обрана Климовську Тетяну Валеріївну на посаду члена наглядової ра-
ди за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 12.04.2016 року, як
представник акціонера ТОВ "Панорама", що володіє часткою у статутному
капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв.  З термiном перебування на посадi 1
рiк, але не менш нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог
статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Поперед-
ня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - ревізор.
Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх
посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших
підприємствах.

Обраний Коваленко Сергій Сергійович на посаду члена наглядової ра-
ди за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 12.04.2016 року, як
представник акціонера ТОВ "Панорама", що володіє часткою у статутному
капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв.  З термiном перебування на посадi 1
рiк, але не менш нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог
статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадо-
ва особа попередньо, не обіймала будь-якої посади пов'язаної з ємітен-
том.  Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо попе-
редніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких
інших підприємствах.

Обрана Сіменко Ліда Іларіонівна  на посаду члена наглядової ради за
рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 12.04.2016 року, з термi-
ном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) за-
гальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емi-
тента 0,7192 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Попередня посада, яку обіймала особа,  та така що
пов'язана з емітентом -член наглядової ради. Посадова особа є співробіт-
ником емітента та впродовж останніх п'яти років займає посаду - головно-
го технолога ПрАТ "Бджолоагросервіс", ідентифікаційний код 00693109.

Обрано Салахетдінову Тетяну Абрарівну на посаду ревізора за рiшен-
ням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 12.04.2016 року, з термiном пе-
ребування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загаль-
них зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа попередньо, не обіймала будь-якої посади пов'язаної з
ємітентом. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо
попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-
яких інших підприємствах.

Обрано Климовську Теняну Валеріївну на посаду голови наглядової ра-
ди 12.04.2016 року на засiданнi наглядової ради, обраної річними загаль-
ними зборами, які відбулись 12.04.2016 року, з термiном перебування на
посадi в межах термiну повноважень обраної рiчними загальними зборами
наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада,
яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - ревізор.  Посадова
особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які
вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підпри-
ємствах.

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

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

Директор Мартиновський Валерій Павлович 12.04.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ - 00292923
3. Місцезнаходження - 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Барикадна, будинок 15А
4. Міжміський код, телефон та факс - +380562387500; +380562387501
5. Електронна поштова адреса - office.ukraine@heidelbergcement.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - http://www.heidelbergce-
ment.ua/uk/public-documents

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Протоколом засідання Наглядової ради ПАТ "ХайдельбергЦемент Ук-

раїна" від 12.04.2016р. №03/16 прийнято рішення про обрання Головою
Наглядової ради з 12.04.2016р. Ернесто Єліто (паспорт АЕ 9165388, вида-
ний 05.08.2009р. Консульством Польші в Брюселі ). Рішення прийняте згід-
но Статуту Товариства. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа об-
рана з 12.04.2016р. до прийняття Загальними зборами Товариства рішен-
ня про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (від-

повідного складу) відповідно до п. 3.7. Положення про Наглядову раду То-
вариства та п.11.4. Статуту Товариства. Особа протягом останніх п'яти ро-
ків обіймала наступні посади: керівник Global HTC; голова HTC регіону
Central Europe - Central Asia; директор з Виробництва & Інжинірингу CE-CA
HTC GmbH; з 1 жовтня 2015 р. - Генеральний Директор Gorazdze Cement
SA, Польша HeidelbergCement Group.

Протоколом засідання Наглядової ради ПАТ "ХайдельбергЦемент Ук-
раїна" від 12.04.2016р. №03/16 прийнято рішення про обрання Секретарем
Наглядової ради з 12.04.2016р. Доктора Вольфрама Гертнера (паспорт
PD620753583, виданий 16.04.2007р.). Рішення прийняте згідно Статуту То-
вариства. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Особа обрана з
12.04.2016р. до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (відповідно-
го складу) відповідно до п. 3.7. Положення про Наглядову раду Товариства
та п.11.4. Статуту Товариства. Особа протягом останніх п'яти років обій-
мала наступні посади: "ХайдельбергЦемент АГ", юрисконсульт юридично-
го відділу; до 04.02.2014р. Член Наглядової Ради ВАТ "Воронізьське Рудо-
управління".

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

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

2. Найменування посади 
Голова правління Сільвіо Тіде

12.04.2016 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2016 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14311614
3. Місцезнаходження емітента: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Щепкі-

на, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 370-28-05, факс

(056) 31-25-03
5. Електронна поштова адреса емітента: mail@aodaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або

інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III ць-
ого Положення: Зміна складу посадових осіб емітента-

2. Текст повідомлення
Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами

акціонерів АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення про
правління Товариства:

- Бобко Валерій Андрійович (згоду на розкриття паспортних даних не
надав) обраний на посаду: Голова правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента у розмірі 0,0005%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 0,0005%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління
з економіки та фінансів АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 150 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.

Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами
акціонерів АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення про
правління Товариства:

- Балюра Володимир Григорович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0,0009%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0,0009%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління з кадрів
та соціально-побутовим питанням - начальник УК та СКП  АТ "ДАЗ". Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 300 акцій. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- Захарченко Віктор Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління - директор з зов-
нішньоекономічної діяльності АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини немає;

- Константинов Валерій Васильович (згоду на розкриття паспортних да-
них не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління з вексельних
операцій та цінних паперів АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає;

- Морозенко Роман Євгенійович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління - директор з роз-
витку АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 ак-
цій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- Пестова Світлана Анатоліївна (згоду на розкриття паспортних даних
не надала ) обрана на посаду: Член правління. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0,0003%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Заступник головного бухгалтера - на-
чальник загального сектору, Головний бухгалтер АТ "ДАЗ". Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає;

- Фандєєв Вячеслав Миколайович (згоду на розкриття паспортних да-
них не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,0611%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,0611%.  Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління з ко-
мерційних питань - комерційний директор АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 20037 акцій. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає;

- Шурупова Ірина Юліївна (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дала) обрана на посаду: Член правління. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0003%.
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа

протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління - фінансовий ди-
ректор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- Яцуба Андрій Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 19,1847%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
19,1847%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник голови правління -
головний інженер  АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 6292290 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами
акціонерів АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту Товариства:

- посадова особа Орлов Сергій Федорович (згоду на розкриття паспор-
тних даних не надав), яка займала посаду Голови наглядової ради, припи-
нила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0,006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,006%. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: вісімнадцять років. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- посадова особа Цибулін Володимир Петрович (згоду на розкриття пас-
портних даних не надав ), яка займала посаду Заступника голови наглядо-
вої ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0001%.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: вісімнадцять років. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- посадова особа Лясковський Микола Олександрович (згоду на роз-
криття паспортних даних не надав), яка займала посаду Секретаря нагля-
дової ради (корпоративний секретар товариства), припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,006%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0,006%. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: вісімнадцять років. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає;

- посадова особа Константинов Кирило Валерійович (згоду на розкрит-
тя паспортних даних не надав), яка займала посаду Члена наглядової ра-
ди, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: шість років. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає;

- посадова особа Лукієнко Ганна Володимирівна (згоду на розкриття
паспортних даних не надала), яка займала посаду Члена наглядової ради,
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: шість років. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. Інша особа не обрана, тому що змінився
кількісний склад членів наглядової ради;

- посадова особа Нічушкіна Людмила Олексіївна (згоду на розкриття
паспортних даних не надала), яка займала посаду Члена наглядової ради,
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: шість років. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. Інша особа не обрана, тому що змінився
кількісний склад членів наглядової ради;

- посадова особа Чехлата Валентина Петрівна (згоду на розкриття пас-
портних даних не надала ), яка займала посаду Члена наглядової ради,
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0003%. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: шість років. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами
акціонерів та наглядовою радою АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Стату-
ту та Положення про наглядову раду Товариства:

- Морозенко Євгеній Вадимович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Голова наглядової ради. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 37,9466%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 37,9466%. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління АТ "ДАЗ",
депутат Верховної Ради України. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 12445937 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає.

Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами
акціонерів АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення про
наглядову раду Товариства:

- Лясковський Микола Олександрович (згоду на розкриття паспортних
даних не надав) обраний на посаду: Член наглядової ради. Володiє час-
ткою в статутному капіталі емiтента 0,006%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0,006%. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Управляючий внутрішньоза-
водським банком АТ "ДАЗ", Секретар наглядової ради (корпоративний сек-
ретар товариства). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
2000 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має;
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14311614
3. Місцезнаходження емітента: 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Щепкі-

на, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 370-28-05, факс

(056) 31-25-03
5. Електронна поштова адреса емітента: mail@aodaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.aodaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або

інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III ць-
ого Положення: Зміна складу посадових осіб емітента-

2. Текст повідомлення
Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами

акціонерів АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення про
правління Товариства:

- Бобко Валерій Андрійович (згоду на розкриття паспортних даних не
надав) обраний на посаду: Голова правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента у розмірі 0,0005%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 0,0005%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління
з економіки та фінансів АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 150 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.

Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами
акціонерів АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення про
правління Товариства:

- Балюра Володимир Григорович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0,0009%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0,0009%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління з кадрів
та соціально-побутовим питанням - начальник УК та СКП  АТ "ДАЗ". Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 300 акцій. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- Захарченко Віктор Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління - директор з зов-
нішньоекономічної діяльності АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини немає;

- Константинов Валерій Васильович (згоду на розкриття паспортних да-
них не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління з вексельних
операцій та цінних паперів АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає;

- Морозенко Роман Євгенійович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління - директор з роз-
витку АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 ак-
цій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- Пестова Світлана Анатоліївна (згоду на розкриття паспортних даних
не надала ) обрана на посаду: Член правління. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0,0003%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Заступник головного бухгалтера - на-
чальник загального сектору, Головний бухгалтер АТ "ДАЗ". Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає;

- Фандєєв Вячеслав Миколайович (згоду на розкриття паспортних да-
них не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,0611%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,0611%.  Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління з ко-
мерційних питань - комерційний директор АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 20037 акцій. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає;

- Шурупова Ірина Юліївна (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дала) обрана на посаду: Член правління. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0003%.
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа

протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління - фінансовий ди-
ректор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 акцій. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- Яцуба Андрій Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член правління. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 19,1847%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
19,1847%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник голови правління -
головний інженер  АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 6292290 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами
акціонерів АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту Товариства:

- посадова особа Орлов Сергій Федорович (згоду на розкриття паспор-
тних даних не надав), яка займала посаду Голови наглядової ради, припи-
нила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0,006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,006%. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: вісімнадцять років. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- посадова особа Цибулін Володимир Петрович (згоду на розкриття пас-
портних даних не надав ), яка займала посаду Заступника голови наглядо-
вої ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0001%.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: вісімнадцять років. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- посадова особа Лясковський Микола Олександрович (згоду на роз-
криття паспортних даних не надав), яка займала посаду Секретаря нагля-
дової ради (корпоративний секретар товариства), припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,006%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0,006%. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: вісімнадцять років. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає;

- посадова особа Константинов Кирило Валерійович (згоду на розкрит-
тя паспортних даних не надав), яка займала посаду Члена наглядової ра-
ди, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: шість років. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає;

- посадова особа Лукієнко Ганна Володимирівна (згоду на розкриття
паспортних даних не надала), яка займала посаду Члена наглядової ради,
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: шість років. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. Інша особа не обрана, тому що змінився
кількісний склад членів наглядової ради;

- посадова особа Нічушкіна Людмила Олексіївна (згоду на розкриття
паспортних даних не надала), яка займала посаду Члена наглядової ради,
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: шість років. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. Інша особа не обрана, тому що змінився
кількісний склад членів наглядової ради;

- посадова особа Чехлата Валентина Петрівна (згоду на розкриття пас-
портних даних не надала ), яка займала посаду Члена наглядової ради,
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0003%. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: шість років. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами
акціонерів та наглядовою радою АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Стату-
ту та Положення про наглядову раду Товариства:

- Морозенко Євгеній Вадимович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Голова наглядової ради. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 37,9466%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 37,9466%. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління АТ "ДАЗ",
депутат Верховної Ради України. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 12445937 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає.

Рішення про обрання посадової особи прийнято загальними зборами
акціонерів АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення про
наглядову раду Товариства:

- Лясковський Микола Олександрович (згоду на розкриття паспортних
даних не надав) обраний на посаду: Член наглядової ради. Володiє час-
ткою в статутному капіталі емiтента 0,006%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0,006%. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Управляючий внутрішньоза-
водським банком АТ "ДАЗ", Секретар наглядової ради (корпоративний сек-
ретар товариства). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:
2000 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" - Орлов Сергій Федорович (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав) обраний на посаду: Член наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0,006%. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник директора з вироб-
ництва, Голова наглядової ради АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 2000 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає;

- Цибулін Володимир Петрович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член наглядової ради. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 0,0001%. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова профкому, Заступник
голови наглядової ради АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 20 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.

- Чехлата Валентина Петрівна (згоду на розкриття паспортних даних не
надала) обрана на посаду: Член наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,0003%. Строк, на який призначено особу: один рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту
корпоративних відносин  АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 100 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів та ре-
візійною комісією АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення
про ревізійну комісію Товариства:

-Онуфрієнко Іван Петрович (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав) обраний на посаду: Голова ревізійної комісії. Володiє часткою в ста-

тутному капіталі емiтента 0,006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмі-
рі 0,006%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: інженер-методист АТ "ДАЗ". Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 2000 акцій. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів АТ
"ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення про ревізійну комісію
Товариства:

- Карнов Димитрій Валентинович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член ревізійної комісії. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0,0004%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 0,0004%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник бюро собівартос-
ті та цін економічного відділу, Секретар ревізійної комісії. АТ "ДАЗ". Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 120 акцій. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- Рожков Віктор Іванович (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав) обраний на посаду: Член ревізійної комісії. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,0007%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0,0007%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Начальник економічного відділу, Зас-
тупник голови ревізійної комісії АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 240 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає.

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

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

2. Голова правління Бобко В.А 13.04.2016 р.

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОБЛРЕМБУД" 
Ліквідатор з припинення ПРАТ "Облрембуд" (далі Товариство) іден-

тифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань 03329775, місцезнаход-
ження якого: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд.
29а, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться: 17 травня 2016 року о 10-00 за адресою: 49600, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 29а, кім. 514.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження передавального акту ПРАТ "Облрембуд" в зв'язку з

перетворенням Приватного акціонерного товариства в Товариство з об-
меженою відповідальністю.

3. Про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись за  адресою проведення зборів 17 травня 2016 року  з
9-30 до 9-55.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України
"Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 11 травня 2016 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства в робочі дні в приймальній Ліквідатора з 9-00 до 12-00. А в день
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - Лікві-
датор з припинення ПРАТ "Облрембуд" Книр Юрій Максимович.

Телефони  для  довідок: (056) 744-33-02.
Ліквідатор з припинення  ПРАТ "Облрембуд"

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
"Первомайський молочноконсервний комбінат". Код за ЄДРПОУ:
00418107. Місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Перво-
майськ, проспект Труда, 12. Міжміський код, телефон та факс: 05161-5-
01-30. Електронна поштова адреса: pmkk@emitent.net.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: 00418107.smida.gov.ua. Вид особливої інформа-
ції: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
12.04.2016 року ПАТ "Первомайський МКК" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ" (код
ЄДРПОУ 36333282, місцезнаходження: 25013, м. Кіровоград, вул.Глин-
ки,3) зменшився з 6329008 (95,1216% статутного капіталу) до 6329005
(95,1215% статутного капіталу), що є більш ніж 10% голосуючих акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України 

Генеральний директор Прокопенко Віктор Михайлович

- Орлов Сергій Федорович (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав) обраний на посаду: Член наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0,006%. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник директора з вироб-
ництва, Голова наглядової ради АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 2000 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає;

- Цибулін Володимир Петрович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член наглядової ради. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 0,0001%. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова профкому, Заступник
голови наглядової ради АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 20 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.

- Чехлата Валентина Петрівна (згоду на розкриття паспортних даних не
надала) обрана на посаду: Член наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0,0003%. Строк, на який призначено особу: один рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту
корпоративних відносин  АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 100 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів та ре-
візійною комісією АТ "ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення
про ревізійну комісію Товариства:

-Онуфрієнко Іван Петрович (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав) обраний на посаду: Голова ревізійної комісії. Володiє часткою в ста-

тутному капіталі емiтента 0,006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмі-
рі 0,006%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: інженер-методист АТ "ДАЗ". Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 2000 акцій. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів АТ
"ДАЗ" 12.04.2016 р. на підставі Статуту та Положення про ревізійну комісію
Товариства:

- Карнов Димитрій Валентинович (згоду на розкриття паспортних даних
не надав) обраний на посаду: Член ревізійної комісії. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0,0004%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 0,0004%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник бюро собівартос-
ті та цін економічного відділу, Секретар ревізійної комісії. АТ "ДАЗ". Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 120 акцій. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає;

- Рожков Віктор Іванович (згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав) обраний на посаду: Член ревізійної комісії. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,0007%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0,0007%. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх п'яти років: Начальник економічного відділу, Зас-
тупник голови ревізійної комісії АТ "ДАЗ". Розмір пакета акцій емітента, які
належать цій особі: 240 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає.

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

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

2. Голова правління Бобко В.А 13.04.2016 р.

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОБЛРЕМБУД" 
Ліквідатор з припинення ПРАТ "Облрембуд" (далі Товариство) іден-

тифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань 03329775, місцезнаход-
ження якого: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд.
29а, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться: 17 травня 2016 року о 10-00 за адресою: 49600, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 29а, кім. 514.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження передавального акту ПРАТ "Облрембуд" в зв'язку з

перетворенням Приватного акціонерного товариства в Товариство з об-
меженою відповідальністю.

3. Про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись за  адресою проведення зборів 17 травня 2016 року  з
9-30 до 9-55.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України
"Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 11 травня 2016 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства в робочі дні в приймальній Ліквідатора з 9-00 до 12-00. А в день
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - Лікві-
датор з припинення ПРАТ "Облрембуд" Книр Юрій Максимович.

Телефони  для  довідок: (056) 744-33-02.
Ліквідатор з припинення  ПРАТ "Облрембуд"

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
"Первомайський молочноконсервний комбінат". Код за ЄДРПОУ:
00418107. Місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Перво-
майськ, проспект Труда, 12. Міжміський код, телефон та факс: 05161-5-
01-30. Електронна поштова адреса: pmkk@emitent.net.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: 00418107.smida.gov.ua. Вид особливої інформа-
ції: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення:
12.04.2016 року ПАТ "Первомайський МКК" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ" (код
ЄДРПОУ 36333282, місцезнаходження: 25013, м. Кіровоград, вул.Глин-
ки,3) зменшився з 6329008 (95,1216% статутного капіталу) до 6329005
(95,1215% статутного капіталу), що є більш ніж 10% голосуючих акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України 

Генеральний директор Прокопенко Віктор Михайлович

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНО- 
КОМЕРЦIЙНА ФIРМА «ГРАНIТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 30023823
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 33, лiт. С
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-31-89 (044) 230-35-43
5. Електронна поштова адреса: bkf_granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.granit.org.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. Текст повідомлення

11.04.2016 року виконавчим органом було прийняте рiшення про 
звiльнення з посади головного бухгалтера ТОВ «БКФ «Гранiт» Вла-
сенка Вiталiя Олександровича за власним бажанням, на посадi пра-
цював з 2006 року. Власенко В.О. не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента та не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

11.04.2016 року виконавчим органом було прийняте рiшення про 
призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «БКФ «Гранiт» Бо-
рисової Ольги Борисiвни. Не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Попереднi посади: Головний бухгалтер ТОВ «Гранiт-Капiтал» 
та ТОВ «Гранiт-Плюс». Строк, на який призначено особу: безстроко-
во. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

Директор  Старченко Петро Якович

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство, код за ЄДРПОУ 21275540, 75100,  
Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Стаханова, 61, тел. 
(05542) 2-26-08. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації  
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
07.04.2016. 

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

Річна інформація 
ПрАТ «ЕЛЕКТРО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2016 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, те-
лефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transpor-
ter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації transporter.proemi-
tent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних
зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Конструкторське
бюро "Транспортер" (далi - Товариство) вiд 11.04.2016р. б/н прийнято нас-
тупнi рiшення: 1. У зв'язку iз поданням членом Наглядової ради Панасю-
ком Б.Є. заяви про дострокове припинення його повноважень як члена
Наглядової ради, припинити повноваження Наглядової ради у попереднь-
ому складi: Член (Голова) Наглядової ради Белiков Андрiй Валентинович
(паспорт АЕ 915376, виданий 01.12.1997р. Красногвардiйським РВ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi). Перебував на данiй посадi з момен-
ту останнього обрання 1 рiк. Член Наглядової ради Павелко Лариса Олек-
сiївна (паспорт АК 065663, виданий 06.03.1998р. Павлоградським МВ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Перебувала на данiй посадi
з моменту останнього обрання 1 рiк. Член Наглядової ради Панасюк Бог-
дан Євгенович (паспорт АМ 454885, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi 14.06.2001р.). Перебував на
данiй посадi 1 рiк. 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товарис-
тва в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Белiков
Андрiй Валентинович (паспорт АЕ 915376, виданий 01.12.1997р. Красног-
вардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом ос-
таннiх 5 рокiв обiймав посади: начальника вiддiлу матерiально-технiчно-
го постачання ТОВ "Сiтi", фахiвця-лiцитатора, начальника вiддiлу торгiвлi
ТБ "Перспектива-Коммодiтi". Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядо-
вої ради Товариства вiд 11.04.2016р. Белiкова А.В. обрано Головою Наг-
лядової ради на строк дiї повноважень НР. Член Наглядової ради Павел-
ко Лариса Олексiївна (паспорт АК 065663, виданий 06.03.1998р. Павлог-
радським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом ос-
таннiх 5 рокiв обiймала посади: спецiалiста вiддiлу торгiвлi цiнними папе-
рами, фахiвця з депозитарної дiяльностi ПрАТ "Менеджмент Технолод-
жiз", радника Президента Асоцiацiї "УФТ". Член Наглядової ради Середа
Наталiя Апполiнарiївна (паспорт АН 231933, виданий Кiровським РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi 03.06.2004р.). Протягом остан-
нiх 5 рокiв обiймала посади: головного спецiалiста, начальника вiддiлу фi-
нансового монiторингу контрольно-ревiзiйної роботи та супроводження
справ Днiпропетровського територiального управлiння ДКЦПФР, фахiвця
вiддiлу з питань взаємодiї з членами СРО, провiдного фахiвця Асоцiацiї
"УФТ"; провiдного фахiвця ПАТ "Бiржова група Перспектива". Всi вказанi
вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не воло-
дiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

Директор  ПАТ "КБ  "Транспортер" Руденко Т.М.12.04.2016 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградавтотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, м.
Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1. Міжміський код, телефон та факс:
0522-24-79-87. Електронна поштова адреса: kdavtotrans@emitent.net.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: 03117369.smida.gov.ua. Вид особливої інформа-
ції: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2016 року (протокол

№1/2016 від 11.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органів управлін-
ня товариства, звільнено: Голова наглядової ради Радіонов Володимир
Анатолійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградсь-
кій обл. 01.02.2000), розмір пакета акцій: 1523 шт.;380,75 грн.;0,00483%.
На посаді члена Наглядової ради перебував з 28.04.2014 р. по 09.04.2015
р., на посаді голови Наглядової ради перебувала з 09.04.2015 р. по
11.04.2016 р. Член наглядової ради Музичук Валерій Вікторович (ЕА
044601 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.02.96); розмір па-
кета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На посаді голови Наглядової ради перебував
з 28.04.2014 р. по 09.04.2015 р., на посаді члена Наглядової ради перебу-
вав з 09.04.2015 р. по 11.04.2016 р. Член наглядової Терещенко Олена
Вікторівна (паспорт: ЕА 499967 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській
обл.07.09.98 року); розмір пакета акцій: 3 шт.;0,75 грн.;0,00001%. На поса-
ді перебувала з 28.04.2014р. по 11.04.2016р. Обрано: Член наглядової ра-
ди Радіонов Володимир Анатолійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ
УМВСУ в Кіровоградській обл. 01.02.00), розмір пакета акцій: 1523
шт.;380,75 грн.;0,00483%. Протягом останніх 5 років займав посади: го-
ловний інженер ПАТ "Кіровоградавтотранс", заступник генерального ди-
ректора ПАТ "Кіровоградавтотранс". На посаду обраний терміном на 3 ро-
ки. Член наглядової Терещенко Олена Вікторівна (паспорт: ЕА 499967 Кі-
ровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.07.09.98 року); розмір
пакета акцій: 3 шт.;0,75 грн.;0,00001%. Протягом останніх 5 років займала
посади: професіонал з корпоративного управління ПАТ "Кіровоградський
хлібозавод". На посаду обрана терміном на 3 роки. Член Наглядової Ра-
ди Антонов Володимир Леонідович (ЕА 687121 Кіровським РВ УМВСУ в
Кіровоградській обл. 23.12.1999); розмір пакета акцій: 4 шт.;1
грн.;0,00001%. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПАТ
"Кіровоградське АТП 13555", комерційний директор ПАТ "Кіровоградське
АТП 13555". На посаду обраний терміном на 3 роки. 

Рішенням наглядової ради від 28.04.2014 року (протокол №2014/04/28
від 28.04.2014 року) головою наглядової ради обрано: Радіонов Володи-
мир Анатолійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровог-
радській обл. 01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт.;380,75
грн.;0,00483%. Протягом останніх 5 років займав посади: головний інженер
ПАТ "Кіровоградавтотранс", заступник генерального директора ПАТ "Кіро-
воградавтотранс". На посаду обраний терміном на 3 роки. Посадові особи
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України В.о.Генерального директора Расенко
Людмила Олександрівна.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Пер-
вомайський молочноконсервний комбінат". Код за ЄДРПОУ: 00418107.
Місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, прос-
пект Труда, 12. Міжміський код, телефон та факс: 05161-5-01-30. Електрон-
на поштова адреса: pmkk@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
00418107.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2016 року (протокол

№1/2014 від 13.04.2016), в зв'язку з переобранням органів управління то-
вариства, звільнено: Голова наглядової ради Коваленко Федір Леонідович
(паспорт ЕА 301905 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
13.06.1997), розмір пакета акцій: 1 шт.;6,90 грн.;0,00002%. На посаді пере-
бував з 29.04.2014р. по 13.04.2016р. Член наглядової ради Черненко Вік-
тор Григорович (паспорт ЕА 533063 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградс-
ькій обл., 24.11.1998), розмір пакета акцій: 5 шт.;34,50 грн.; 0,00008%. На
посаді перебував з 29.04.2014р. по 13.04.2016р. Член наглядової ради
Швець Денис Володимирович (паспорт: ЕА 088420 Кіровським РВ УМВСУ
в Кіровоградській обл. 30.04.1996), розмір пакета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На
посаді перебував з 29.04.2014р. по 13.04.2016р. Обрано: Член наглядової
ради Коваленко Федір Леонідович (паспорт ЕА 301905 Кіровським РВ УМ-
ВСУ в Кіровоградській обл. 13.06.1997), розмір пакета акцій: 1 шт.;6,90

грн.;0,00002%. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ТОВ
"ТД "Формула смаку", комерційний директор ПАТ "Первомайський МКК".
На посаду обраний терміном на 3 роки. Член наглядової ради Зборовсь-
кий Ігор Володимирович (паспорт ЕО 470372 Первомайським МВ УМВСУ в
Миколаївській обл., 30.12.1997), розмір пакета акцій: 1 шт.;6,90
грн.;0,00002%. Протягом останніх 5 років займав посади: генеральний ди-
ректор ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК", технічний директор ПАТ "ПЕРВО-
МАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обраний терміном на 3 роки. Член наглядо-
вої ради Ржавичев Віктор Анатолійович (паспорт: серія АА 546405, вида-
ний Томашпільським РВУМВСУ у Вінницькій обл., 30.09.1997), розмір паке-
та акцій: 1 шт.;6,90 грн.;0,00002%. Протягом останніх 5 років займав поса-
ди: генеральний директор ДП "МИЛКИЛЕНД-Україна", виконавчий дирек-
тор ТОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ". На посаду обра-
ний терміном на 3 роки.

Рішенням наглядової ради від 13.04.2014 року (протокол ?2016/04/13
від 13.04.2016) обрано Голова наглядової ради Коваленко Федір Леонідо-
вич (паспорт ЕА 301905 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
13.06.97), розмір пакета акцій: 1 шт.;6,90 грн.;0,00002%. Протягом останніх
5 років займав посади: директор ТОВ "ТД "Формула смаку", комерційний
директор ПАТ "Первомайський МКК". На посаду обраний терміном на 3 ро-
ки. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Генеральний директорПрокопенко Віктор Ми-
хайлович.



№72, 14 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

код за ЄДРПОУ 33516488; місцезнаходження: 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський код, те-
лефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: kb_transpor-
ter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації transporter.proemi-
tent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних
зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Конструкторське
бюро "Транспортер" (далi - Товариство) вiд 11.04.2016р. б/н прийнято нас-
тупнi рiшення: 1. У зв'язку iз поданням членом Наглядової ради Панасю-
ком Б.Є. заяви про дострокове припинення його повноважень як члена
Наглядової ради, припинити повноваження Наглядової ради у попереднь-
ому складi: Член (Голова) Наглядової ради Белiков Андрiй Валентинович
(паспорт АЕ 915376, виданий 01.12.1997р. Красногвардiйським РВ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi). Перебував на данiй посадi з момен-
ту останнього обрання 1 рiк. Член Наглядової ради Павелко Лариса Олек-
сiївна (паспорт АК 065663, виданий 06.03.1998р. Павлоградським МВ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Перебувала на данiй посадi
з моменту останнього обрання 1 рiк. Член Наглядової ради Панасюк Бог-
дан Євгенович (паспорт АМ 454885, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi 14.06.2001р.). Перебував на
данiй посадi 1 рiк. 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товарис-
тва в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Белiков
Андрiй Валентинович (паспорт АЕ 915376, виданий 01.12.1997р. Красног-
вардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом ос-
таннiх 5 рокiв обiймав посади: начальника вiддiлу матерiально-технiчно-
го постачання ТОВ "Сiтi", фахiвця-лiцитатора, начальника вiддiлу торгiвлi
ТБ "Перспектива-Коммодiтi". Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядо-
вої ради Товариства вiд 11.04.2016р. Белiкова А.В. обрано Головою Наг-
лядової ради на строк дiї повноважень НР. Член Наглядової ради Павел-
ко Лариса Олексiївна (паспорт АК 065663, виданий 06.03.1998р. Павлог-
радським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом ос-
таннiх 5 рокiв обiймала посади: спецiалiста вiддiлу торгiвлi цiнними папе-
рами, фахiвця з депозитарної дiяльностi ПрАТ "Менеджмент Технолод-
жiз", радника Президента Асоцiацiї "УФТ". Член Наглядової ради Середа
Наталiя Апполiнарiївна (паспорт АН 231933, виданий Кiровським РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi 03.06.2004р.). Протягом остан-
нiх 5 рокiв обiймала посади: головного спецiалiста, начальника вiддiлу фi-
нансового монiторингу контрольно-ревiзiйної роботи та супроводження
справ Днiпропетровського територiального управлiння ДКЦПФР, фахiвця
вiддiлу з питань взаємодiї з членами СРО, провiдного фахiвця Асоцiацiї
"УФТ"; провiдного фахiвця ПАТ "Бiржова група Перспектива". Всi вказанi
вище особи акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не воло-
дiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

Директор  ПАТ "КБ  "Транспортер" Руденко Т.М.12.04.2016 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "КІРОВОГРАДАВТОТРАНС"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградавтотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, м.
Кіровоград, шосе Олександрійське, буд. 1. Міжміський код, телефон та факс:
0522-24-79-87. Електронна поштова адреса: kdavtotrans@emitent.net.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: 03117369.smida.gov.ua. Вид особливої інформа-
ції: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2016 року (протокол

№1/2016 від 11.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органів управлін-
ня товариства, звільнено: Голова наглядової ради Радіонов Володимир
Анатолійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградсь-
кій обл. 01.02.2000), розмір пакета акцій: 1523 шт.;380,75 грн.;0,00483%.
На посаді члена Наглядової ради перебував з 28.04.2014 р. по 09.04.2015
р., на посаді голови Наглядової ради перебувала з 09.04.2015 р. по
11.04.2016 р. Член наглядової ради Музичук Валерій Вікторович (ЕА
044601 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.02.96); розмір па-
кета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На посаді голови Наглядової ради перебував
з 28.04.2014 р. по 09.04.2015 р., на посаді члена Наглядової ради перебу-
вав з 09.04.2015 р. по 11.04.2016 р. Член наглядової Терещенко Олена
Вікторівна (паспорт: ЕА 499967 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській
обл.07.09.98 року); розмір пакета акцій: 3 шт.;0,75 грн.;0,00001%. На поса-
ді перебувала з 28.04.2014р. по 11.04.2016р. Обрано: Член наглядової ра-
ди Радіонов Володимир Анатолійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ
УМВСУ в Кіровоградській обл. 01.02.00), розмір пакета акцій: 1523
шт.;380,75 грн.;0,00483%. Протягом останніх 5 років займав посади: го-
ловний інженер ПАТ "Кіровоградавтотранс", заступник генерального ди-
ректора ПАТ "Кіровоградавтотранс". На посаду обраний терміном на 3 ро-
ки. Член наглядової Терещенко Олена Вікторівна (паспорт: ЕА 499967 Кі-
ровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.07.09.98 року); розмір
пакета акцій: 3 шт.;0,75 грн.;0,00001%. Протягом останніх 5 років займала
посади: професіонал з корпоративного управління ПАТ "Кіровоградський
хлібозавод". На посаду обрана терміном на 3 роки. Член Наглядової Ра-
ди Антонов Володимир Леонідович (ЕА 687121 Кіровським РВ УМВСУ в
Кіровоградській обл. 23.12.1999); розмір пакета акцій: 4 шт.;1
грн.;0,00001%. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПАТ
"Кіровоградське АТП 13555", комерційний директор ПАТ "Кіровоградське
АТП 13555". На посаду обраний терміном на 3 роки. 

Рішенням наглядової ради від 28.04.2014 року (протокол №2014/04/28
від 28.04.2014 року) головою наглядової ради обрано: Радіонов Володи-
мир Анатолійович (паспорт ЕА 708446 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровог-
радській обл. 01.02.00), розмір пакета акцій: 1523 шт.;380,75
грн.;0,00483%. Протягом останніх 5 років займав посади: головний інженер
ПАТ "Кіровоградавтотранс", заступник генерального директора ПАТ "Кіро-
воградавтотранс". На посаду обраний терміном на 3 роки. Посадові особи
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України В.о.Генерального директора Расенко
Людмила Олександрівна.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Пер-
вомайський молочноконсервний комбінат". Код за ЄДРПОУ: 00418107.
Місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, прос-
пект Труда, 12. Міжміський код, телефон та факс: 05161-5-01-30. Електрон-
на поштова адреса: pmkk@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
00418107.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 13 квітня 2016 року (протокол

№1/2014 від 13.04.2016), в зв'язку з переобранням органів управління то-
вариства, звільнено: Голова наглядової ради Коваленко Федір Леонідович
(паспорт ЕА 301905 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
13.06.1997), розмір пакета акцій: 1 шт.;6,90 грн.;0,00002%. На посаді пере-
бував з 29.04.2014р. по 13.04.2016р. Член наглядової ради Черненко Вік-
тор Григорович (паспорт ЕА 533063 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградс-
ькій обл., 24.11.1998), розмір пакета акцій: 5 шт.;34,50 грн.; 0,00008%. На
посаді перебував з 29.04.2014р. по 13.04.2016р. Член наглядової ради
Швець Денис Володимирович (паспорт: ЕА 088420 Кіровським РВ УМВСУ
в Кіровоградській обл. 30.04.1996), розмір пакета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На
посаді перебував з 29.04.2014р. по 13.04.2016р. Обрано: Член наглядової
ради Коваленко Федір Леонідович (паспорт ЕА 301905 Кіровським РВ УМ-
ВСУ в Кіровоградській обл. 13.06.1997), розмір пакета акцій: 1 шт.;6,90

грн.;0,00002%. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ТОВ
"ТД "Формула смаку", комерційний директор ПАТ "Первомайський МКК".
На посаду обраний терміном на 3 роки. Член наглядової ради Зборовсь-
кий Ігор Володимирович (паспорт ЕО 470372 Первомайським МВ УМВСУ в
Миколаївській обл., 30.12.1997), розмір пакета акцій: 1 шт.;6,90
грн.;0,00002%. Протягом останніх 5 років займав посади: генеральний ди-
ректор ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК", технічний директор ПАТ "ПЕРВО-
МАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обраний терміном на 3 роки. Член наглядо-
вої ради Ржавичев Віктор Анатолійович (паспорт: серія АА 546405, вида-
ний Томашпільським РВУМВСУ у Вінницькій обл., 30.09.1997), розмір паке-
та акцій: 1 шт.;6,90 грн.;0,00002%. Протягом останніх 5 років займав поса-
ди: генеральний директор ДП "МИЛКИЛЕНД-Україна", виконавчий дирек-
тор ТОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ". На посаду обра-
ний терміном на 3 роки.

Рішенням наглядової ради від 13.04.2014 року (протокол ?2016/04/13
від 13.04.2016) обрано Голова наглядової ради Коваленко Федір Леонідо-
вич (паспорт ЕА 301905 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
13.06.97), розмір пакета акцій: 1 шт.;6,90 грн.;0,00002%. Протягом останніх
5 років займав посади: директор ТОВ "ТД "Формула смаку", комерційний
директор ПАТ "Первомайський МКК". На посаду обраний терміном на 3 ро-
ки. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Генеральний директорПрокопенко Віктор Ми-
хайлович.

Річна інформація емітента цінних паперів 
ПАТ "КРИВОРIЖХЛIБ"
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "КРИВОРIЖХЛIБ", 00381522, вул.Георга Отса,6, м.Кривий Ріг,
Днiпропетровська обл., 50085, Україна, 0564-66-13-35. 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2016. 

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 00381522.smida.gov.ua. 

4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю Аудиторська фірма "Компанія "Тетра-Аудит", 32664506.

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 28.04.2015. Кворум 96,75%. Порядок денний: 1.Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів,
обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту. 2.Розгляд зві-
ту наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту наглядової ради за 2014 рік. 3.Розгляд звіту виконав-
чого органу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік. 4.Розгляд звіту та виснов-
ків ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної
комісії за 2014 рік. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
Визначення порядку покриття збитків Товариства. 6. Про припинення пов-
новажень членів ревізійної комісії. 7. Обрання членів ревізійної комісії. 8.
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом  одного року, та надання повноважень на укладання
таких  угод. Порядок денний сформовано Наглядовою радою, пропозицій
до порядку денного не було. Результати розгляду питань порядку денно-
го: Всі питання порядку денного прийняті одноголосно. Обрано лічильну
комісію в складі: Терещенко О.В. - голова, Боровська А.О., Чернявська
Ю.І. - члени. Затверджено звіти органів управління, висновки ревізійної
комісії, річні результати діяльності товариства за 2014 рік, річний звіт та
баланс за 2014 рік. Затверджено порядок покриття збитків за 2014 рiк. Ди-
вiденди акцiонерам не виплачувати. Припинено повноваження ревізійної
комісії в складі: голова ревізійної комісії Малишка Л.П., члени - Коверга
Л.І., Русанова В.А. Обрати ревізійну комісію строком на 3 роки в складі:
Малишка Л.П., Коверга Л.І., Русанова В.А. Попередньо схвалити значні
правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом року, та надати
право директору або уповноваженій особі за довіреністю Товариства їх
підписати в сукупному граничному розмірі до 300 млн. грн. 

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та поперед-
нього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Директор Малашенко Сергій Федорович

Річна інформація емітента цінних паперів 
ПАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ №1"

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ №1", 00381516, вул.Вок-
зальна, 1, м.Кривий Рiг, Днiпропетровська обл., 50051, Україна, 056-404-
21-63. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2016. 3.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: 00381516.smida.gov.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Това-
риство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Компанія "Тет-
ра-Аудит", 32664506. 5. Інформація про загальні збори: Черговi загаль-
нi збори акцiонерiв вiдбулися 28.04.2015. Кворум 100%. Порядок денний:
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів
акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2014 рік. 3.Розгляд
звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік. 4.Розгляд звіту
та висновків ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновків
ревізійної комісії за 2014 рік. 5.Затвердження річного звіту Товариства за
2014 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства. 6.Про припи-
нення повноважень членів наглядової ради. 7.Обрання членів наглядової
ради Товариства. 8.Затверження умов цивільно-правових договорів,що
укладатимуся з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
наглядової ради. 9.Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
10.Обрання членів ревізійної комісії. 11.Про попереднє схвалення знач-
них правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року,
та надання повноважень на укладання таких  угод. Порядок денний сфор-
мовано Наглядовою радою, пропозицій до порядку денного не було. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: Всі питання порядку денного
прийняті одноголосно. Обрано лічильну комісію в складі: Терещенко О.В.
- голова, Боровська А.О., Чернявська Ю.І. - члени. Затверджено звіти ор-
ганів управління, висновки ревізійної комісії, річні результати діяльності
товариства за 2014 рік, річний звіт та баланс за 2014 рік. Затверджено по-
рядок покриття збитків за 2014 рiк. Дивiденди акцiонерам не виплачува-
ти. Припинено повноваження наглядової радив складі: голова Буртник
Л.Б., члени - Паученко М.В., Петрова В.М. Обрано наглядову раду стро-
ком на 3 роки в складі: Буртник Л.Б., Паученко М.В., Петрова В.М. Затвер-
дити з обраними членами наглядової ради договори. Від імені товариства
підписати їх директору. Припинено повноваження ревізійної комісії в скла-
ді: голова ревізійної комісії Малишка Л.П., члени - Коверга Л.І., Русанова
В.А. Обрано ревізійну комісію строком на 3 роки в складі: Малишка Л.П.,
Коверга Л.І., Русанова В.А. Попередньо схвалити значні правочини, якi
можуть вчинятися Товариством протягом року, та надати право директо-
ру або уповноваженій особі за довіреністю Товариства їх підписати в су-
купному граничному розмірі до 50 млн. грн. 6. Інформація про дивіден-
ди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо випла-
ти дивідендів не приймалось.

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

Директор Царенко Павло Петрович

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 83640 57645
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11290 8936
Довгострокові фінансові інвестиції 13977 13977
Запаси 26441 9511
Сумарна дебіторська заборгованість 26620 21192
Грошові кошти та їх еквіваленти 1015 337
Власний капітал -13338 -10015
Статутний капітал 3000 3000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17602 -14279
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8777 8777
Поточні зобов'язання і забезпечення 88201 58883
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,28 -0,95

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -0,28 -0,95

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12000000 12000000

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11643 11265
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4111 4207
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2586 2176
Сумарна дебіторська заборгованість 4732 4676
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 12
Власний капітал -3513 -3516
Статутний капітал 4000 4000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9907 -9910
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 15156 14781
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) 0 0,05

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) 0 0,05

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16000000 16000000
Цінні папери
власних випусків,
викуплені протягом
звітного періоду 

загальна номінальна
вартість 0 0

у відсотках від статутного
капіталу 0 0

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

0 0
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГО-
МОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ», 
код за ЄДРПОУ 25293049, вул.Івана 
Франка, буд. 5, літ. Б, м.Київ, 01030, 
(044)2350088

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

13.04.2016

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

www.emw.kiev.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ»

Код ЄДРПОУ: 25293049, 
Місцезнаходження Товариства: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 

буд.5, літера «Б» 
повідомляє, що 16 травня 2016 року о 10-00 відбудуться річні за-

гальні збори акціонерів.
Місце проведення зборів – 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 

буд.5, літера «Б», 4-й поверх, кім. № 406
Перелік питань,  

що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря 
зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 
товариства.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

4. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

5. Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства 
за результатами господарської діяльності у 2015 році.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн) 

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 92343 95765
Основні засоби 5135 5683
Довгострокові фінансові інвестиції 151 151
Запаси 7902 8370

Сумарна дебіторська заборгованість 68343 68551
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 83
Нерозподілений прибуток 37486 39801
Власний капітал 43230 45545
Статутний капітал 5000 5000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 49113 50220
Чистий прибуток (збиток) -754 -11096
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)

2 6

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: 16.05.2016 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. 

Для реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно 
мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціо-
нера  — також документ, що підтверджує повноваження представника 
на участь у загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з по-
неділка по п’ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №403, а в день про-
ведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Іщенко М.Ю., тел.  (044)235-00-88.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в 
загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня про-
ведення загальних зборів - 10.05.2016 р.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів То-
вариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством 
України.

Довідки за телефоном (044) 235-00-88

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ФЕОДОСIЙСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД», 01423062, 
03062, м.Київ, проспект Перемоги, буд.77/1, к.20, (098)6994001

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудитор-
ська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ», 32205930

5. Інформація про загальні збори: Вид зборів: позачергові. Про-
ведені на вимогу Наглядової Ради Товариства. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1.) Обрання Голови, секретаря 
зборів, лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.) Про зміну 
місцезнаходження товариства. 3.) Прийняття рішення про складання 
повноважень Наглядової ради. 4.) Прийняття рішення про обрання 
Наглядової ради. 5.) Затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства. 6.) Прийняття рішення про скасування рішень попередніх за-
гальних зборів акціонерів товариства, та рішень наглядової ради. 
Результати розгляду питань порядку денного: Обрали робочі органи 
зборів. Вирішили: змінити місцезнаходження товариства, припинити 
повноваження членів Наглядової ради. Обрати членами Наглядової 
ради: Бохін Р.С., Савченко К.О., Шерстюк О. Ю., ТОВ «Наш берег», 
ТОВ «Наш берег». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 
Скасувати рішення попередніх загальних зборів акціонерів товари-
ства та рішень наглядової ради, а саме: - загальних зборів акціонерів 
від 29 квітня 2013 року оформленого протоколом від 13 травня 2013 
рок, - загальних зборів акціонерів від 08 червня 2013 року, - загаль-
них зборів акціонерів від 05 січня 2014 року. По всім питанням, що 
розглядалися на загальних зборах акціонерів рішення прийняті одно-
голосно.

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

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 10683 10683
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

9304 9304

Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 663 663
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 48
Власний капітал 3130 3130
Статутний капітал 3017 3017
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-641 -641

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 7553 7553
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.) 12066674 12066674
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 
«ФЕОДОСIЙСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31287944
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, Московський проспект, 21-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)4909375/76/77 (044)4649266
5. Електронна поштова адреса: info@infuzia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.infuzia.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Загальними зборами акцiонерiв ЗАТ «IНФУЗIЯ» вiд 11.04.2016р. (Про-
токол № 25) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень виконавчого 
органу Товариства - Ради Директорiв, прийнято рiшення на наступний 
термiн 3 (три) роки: а) подовжити повноваження (обрано) на посадах:  
1) Президента – Лимаря Володимира Iвановича, на посадi з 19.04.2013р.; 
96,955932%; іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: ЗАТ «IНФУЗIЯ», Президент; 2) Директора з розвитку – Пенську 
Надiю Вiкторiвну; на посадi з 19.04.2013р.; 3,044068%; іншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ «IНФУЗIЯ», Директор 
з розвитку; 3) Директора з виробництва Департаменту з виробництва 
iнфузiйних розчинiв – Хробатенко Вiталiя Петровича; на посадi з 
19.04.2013р.; 0,00%; іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: ЗАТ «IНФУЗIЯ», Директор з виробництва Департаменту з ви-
робництва iнфузiйних розчинiв; 4) Технiчного директора – Очеретнюка 
Василя Артемовича; на посадi з 19.04.2013р.; 0,00%; іншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ «IНФУЗIЯ», 
Адмiнiстративний директор, Технiчний директор; 5) Комерцiйного дирек-
тора – Волк Андрiя Миколайовича; на посадi з 18.02.2015р.; 0,00%; іншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Вере-
сень плюс», Директор департаменту; ПрАТ «Альба Україна», Директор 
департаменту закупок та маркетингу; ТОВ «Бiзнес Центр Фармацiя», 
Менеджер зi збуту медпрепаратiв; ЗАТ «IНФУЗIЯ», Заступник 
комерцiйного директора, Комерцiйний директор; 6) Директора проектiв  – 
Хомутовського Едуарда Адамовича; на посадi з 05.05.2015р.; 0,00%; 
іншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
СУIП  ТОВ  «СПЕРКО УКРАЇНА», Заступник технiчного директора, За-
ступник директора з управлiння проектами, Головний iнженер; 
ЗАТ  «IНФУЗIЯ», Директор проектiв; б) обрати на посади: 7) Директора з 
якостi – Пономаренко Сергiя Євгеновича; 0,00%; іншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ «IНФУЗIЯ», Iнженер-
технолог, Начальник групи валiдацiї, Директор з якостi; 8) Фiнансового 
директора – Шехета Олександра Григоровича; 0,00%; іншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Нiко Лiзинг», Дирек-
тор фiнансового департаменту; ТОВ «Автоторгова група «IТН», Голо-
вний бухгалтер; Дочiрнє пiдприємство «Бетон Київ» ТОВ «ТКС Бетон», 
Головний бухгалтер; ТОВ  «Будiвельна компанiя «СТРОМАТ», Головний 
бухгалтер; ЗАТ «IНФУЗIЯ», Фiнансовий директор.

Посадові особи згоду на оприлюднення паспортних даних не надали. 
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Президент Лимар Володимир Iванович, 
12.04.2016р.

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

Повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «АРТЕМПОЛI ЗВА-
РЮВАННЯ»; Код за ЄДРПОУ – 14315931; Місцезнаходжен-
ня  – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та теле-
фон – (044) 481-26-06; Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 
12.04.16р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію – http://14315931.smida.gov.ua; Наймену-
вання, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит 
фінансової звітності – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). Річні за-
гальні збори проведені 09.04.15р. Перелік питань: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Завод 
«Артемполiзварювання». 2.Розгляд звiту директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «Завод 
«Артемполiзварювання» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Директора. 3.Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ «За-
вод «Артемполiзварювання» за 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства. 4.Розгляд 
звiту ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод»Артемполiзварювання» за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товари-
ства за результатами фiнансового року та висновку стосовно рiчної 
фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновку ревiзiйної комiсiї товариства. 
5.Затвердження рiчного звiту ПрАТ «Завод «Артемполiзварювання» 
за 2014 рiк. 6.Затвердження розподiлу прибутку ПрАТ «Завод 
«Артемполiзварювання» за 2014 рiк. 7.Про виплату дивiдендiв та за-
твердження розмiру дивiдендiв за акцiями ПрАТ «Завод 
«Артемполiзварювання». 8.Обрання членiв Наглядової ради 
ПрАТ  «Завод «Артемполiзварювання». 9.Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами На-
глядової ради ПрАТ «Завод «Артемполiзварювання». Всi питання по-
рядку денного було розглянуто. Всi звiти затвердженi. В зв'язку з 
наявнiстю збиткiв, прийнято рiшення дивiденди не сплачувати. Об-
рано членiв Наглядової ради та затверджено умови цивiльно-
правових договорiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного не було. Дивiденди за результатами звiтного перiоду 
та попереднього перiодів не нараховувались та не виплачувались.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 6025 6010
Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

275 279

Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 5216 5216
Сумарна дебіторська заборгованість 311 285
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 35
Власний капітал -956 -996
Статутний капітал 228 228
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

-1288 -1328

Довгострокові зобов'язання і забезпечення -- 10
Поточні зобов'язання і забезпечення 6981 6996
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

0.044 0.023

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

0.044 0.023

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 912000 912000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду 

-- --
-- --

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

-- --

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, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОРIС», 
22000319, пр.Нахімова, б.196, 
м. Маріуполь, Жовтневий район, 
Донецька область, 87525, (0629) 52-79-70

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

12.04.2016 р.

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

http://www.doris.ua/other/report/emitent/
index.html
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Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-Поліс», 
код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 69, повідомляє, про внесення змін до порядку денного загаль-
них зборів акціонерів, що відбудуться 25 квітня 2016 року о 14-00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 2-й поверх, кімната 224. 
(Оголошення про скликання загальних зборів акціонерів опубліковано у 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 
(2305) від 16.03.2016 р.)

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на 
підставі пропозицій акціонера, що володіє більш 5 відсотків простих акцій 
Товариства, Порядок денний загальних зборів ПАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» до-
повнено наступними питаннями:

« 8. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватно-
го розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків.

9. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства.
10. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено роз-

міщення акцій щодо яких прийнято розміщення про приватне розміщення.
11. Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання 

повноваження щодо:
• залучення до розміщення андеррайтера;
• внесення змін до проспекту емісії акцій;
• прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із 

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

• затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій; 

• затвердження результатів приватного розміщення акцій;
• затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
• прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
• повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі не затвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом То-
вариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рі-
шення про відмову від розміщення акцій; 

• письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

12. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу Това-
риства, яким надаються повноваження: 

• отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від ви-
користання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами 
приватного розміщення акцій); 

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення; 

• проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій; 

• проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.

13. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які за-
реєструвались для участі у зборах та голосували проти прийняття рішення 
про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розмі-
щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додатко-
вих внесків.»

З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та 
уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 504 , в робочі дні 
(понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45), а в день 
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 69 , 2-й поверх, кімната 224. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – 

п. Шевчук Н.Ю.
Довідки за телефоном: (044) 287-73-78.

Голова Правління
(Генеральний директор)  С.М. Совінський»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУРОВИК»

повідомляє, про скликання чергових загальних зборів акціонерів, що 
відбудуться 21 травня 2016р. о 10.00 за адресою: 36002, м .Полтава, вул. 
Сосюри, 60 (приміщення актового залу)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 17 травня 2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1.Обрання Голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів 

Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту прав-
ління.

5. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Ревізійної комісії.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Буровик».
8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Буровик».
9. Про припинення повноважень членів правління ПрАТ «Буровик».
10. Обрання голови та членів правління ПрАТ «Буровик».
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Буровик».
12. Обрання голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Буровик».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 68,0 89,8

Основні засоби - -
Дострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12,7 21,5
Сумарна дебіторська заборгованість 38,2 52,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 17,1 16,3
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 18,6 34,5
Статутний капітал 5,5 5,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 49,4 55,3
Чистий прибуток (збиток) (258,8) (242,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 8 8

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 21.05.2016р. з 
09.00 до 09.50. 

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представни-
кам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та доручення на право 
участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Місце проведення реєстрації - м. Полтава, вул. Сосюри, 60.
З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком ден-

ним загальних зборів можна ознайомитися за адресою - м. Полтава, вул. 
Сосюри, 60 ПрАТ «Буровик» в робочі дні та робочий час товариства. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Федорiєнко В.М. 

Телефони для довідок: (0532) 59-39-68 

НАГЛЯДОВА РАДА.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00378201
3. Місцезнаходження: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Богда-

на Хмельницького, б.3
4. Міжміський код, телефон та факс: 067-984-63-43
5. Електронна поштова адреса: mail@vhk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vhk.pat.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Василiвський хлiбокомбiнат», якi 

вiдбулися 11.04.2016 року (протокол № 11/04/16), прийнято рiшення до-
строково припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Това-
риства у зв’язку з вимогами Закону України «Про внесення змiн до деяких 
законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» про приведен-
ня складу наглядової ради у вiдповiднiсть до законодавства, а саме Голо-
ви наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Золота 
Айстра». Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 
2,085320%. Перебувала на посадi з 10.04.2015 року.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Василiвський хлiбокомбiнат», якi 
вiдбулися 11.04.2016 року (протокол № 11/04/16), прийнято рiшення до-
строково припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Това-
риства у зв’язку з вимогами Закону України «Про внесення змiн до деяких 
законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» про приведен-
ня складу наглядової ради у вiдповiднiсть до законодавства , а саме чле-
на нагдядової ради — Компанiї «ДУНКАН ПРОМОУШНЗ ЛТД»/DUNKAN 
PROMOTIONS LTD. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в 
розмiрi 6,507415%. Перебував на посадi з 10.04.2015 року.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Василiвський хлiбокомбiнат», якi 
вiдбулися 11.04.2016 року (протокол № 11/04/16), прийнято рiшення до-
строково припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Това-
риства у зв’язку з вимогами Закону України «Про внесення змiн до деяких 
законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» про приведен-
ня складу наглядової ради у вiдповiднiсть до законодавства, а саме члена 
наглядової ради Колесниченко Вiкторiї Олександрiвни. Не володiє част-
кою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано. Перебувала на посадi з 10.04.2015 року.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Василiвський хлiбокомбiнат», якi 
вiдбулися 11.04.2016 р. (Протокол №11/04/16), прийнято рiшення про об-
рання нового складу наглядової ради Товариства, у зв'язку з приведенням 
його у вiдповiднiсть до законодавства, а саме Романенко Юрiя Павлови-
ча, представника акцiонера ТОВ «Золота Айстра», шляхом кумулятивного 
голосування обрано на посаду Голови наглядової ради на строк до на-
ступних рiчних зборiв товариства. Не надав згоди на розкриття iнформацiї 
про паспортнi данi. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає 
посаду директора ТОВ «Золота Айстра».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Василiвський хлiбокомбiнат», якi 
вiдбулися 11.04.2016 р. (Протокол №11/04/16), прийнято рiшення про об-
рання нового складу наглядової ради Товариства, у зв'язку з приведенням 
його у вiдповiднiсть до законодавства, а саме Колесниченко Вiкторiю 
Олександрiвну, представника акцiонера Компанiї «Елдон Бiзнес Iнк.», 
шляхом кумулятивного голосування обрано на посаду члена наглядової 
ради на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Не надала згоди на 
розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Займає посаду заступника директора ПрАТ «Тера-Гарант».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Василiвський хлiбокомбiнат», якi 
вiдбулися 11.04.2016 р. (Протокол №11/04/16), прийнято рiшення про об-
рання нового складу наглядової ради Товариства, у зв'язку з приведенням 
його у вiдповiднiсть до законодавства, а саме Труфанову Лiлiю Сергiївну, 
представника акцiонера Компанiї «Дункан Промоушнз Лтд», шляхом ку-
мулятивного голосування обрано на посаду члена наглядової ради на 
строк до наступних рiчних зборiв товариства. Не надала згоди на розкрит-
тя iнформацiї про паспортнi данi. Не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Займає посаду головного бухгалтера Мiжнародного благодiйного 
фонду «Днiпро Сiч».

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

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

Директор Портной І.А.,  11.04.2016 р. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХIМТЕПЛОМАШ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ХIМТЕПЛОМАШ»; 01882060, Комсомольська, 135, смт. Ба-
ришівка, Баришівський, Київська область, 07500; 04576 4 11 56.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 22.03.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма Сервіс — Аудит», 32205930.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 28.04.2015 року. 

Кворум зборів: 83,998% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Звіт Генерального Директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвер-

дження.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та його затвер-

дження.
5. Затвердження висновку зовнішнього аудитора по підсумкам пере-

вірки фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного 
звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм 
річної звітності за 2014 рік.

7. Розгляд питання щодо продажу Товариством частки у статутному 
капіталі ТОВ «Баришівказернопродукт» (код ЄДРПОУ 32445705) та упо-
вноваження Генерального директора Товариства підписувати відповідні 
договори.

8 . Порядок розподілу прибутку (збитків), строку та порядку виплати 
дивідендів за 2014 рік..

9.. Спосіб доведення до відома (інформування) акціонерів Товари-
ства результатів голосування (прийнятих рішеннях) на чергових загаль-
них зборах.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку 
денного розглянуто по ним прийняті рішення.

Дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2014 році не на-
раховувались та не виплачувались.

Рішеня про виплату дивідендів за результатами 2015 року буде прий-
нято на загальних зборах акціонерів товариства, які будуть затверджу-
вати результати фінансового-господарської діяльності у звітному році.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3806 3971
Основні засоби (за залишковою вартістю) 557 736
Довгострокові фінансові інвестиції 1417 1417
Запаси 1504 1503
Сумарна дебіторська заборгованість 321 314
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал 3761 3924
Статутний капітал 6142 6142
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2381 -2218
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 45 47
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.) 30711736 30711736
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Дро-
гобицький завод залiзобетонних виробів», 05505495, Львівська, Дрогобиць-
кий, 82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61; 0324421740.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма у формi товариства з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Аудит-сервiс IНК», 13659226.

5. Інформація про загальні збори 
Річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства 

«Дрогобицький завод залізобетонних виробів» поведені 27 березня 
2015 року

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів — зал засідань 
(2 поверх) приміщення адміністративного будинку публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за адресою: 
82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61. Річні загальні 
збори акціонерів розпочато 27 березня 2015 року об 11-00 год.

Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товари-
ства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» від 30.01.2015 року ре-
єстрація здійснена реєстраційною комісією в особі: Бичко Олега Ігорови-
ча — Голова реєстраційної комісії та Іськович Ірини Ігорівни — Секретар 
реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах акціонерів складено ПАТ «Національний депозитарій 
України» станом на 23 березня 2015 року.

Голова реєстраційної комісії Бичко О.І. зачитав протокол реєстраційної 
комісії про те, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів публічного ак-
ціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» скла-
деного депозитарієм — ПАТ «Національний депозитарій України» станом 
на 23 березня 2015 року, відповідно до якого загальна кількість осіб, вклю-
чених до переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних 
зборах акціонерів, складає 289 акціонерів. Реєстрація акціонерів розпоча-
лась 27 березня 2015 року о 10-30 год. і закінчилась 27 березня 2015 року 
об 11-00 год. згідно переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у 
річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів». Станом на 11-00 год. 27 бе-
резня 2015 року (на час закінчення реєстрації), для участі у загальних збо-
рах зареєструвались акціонери (їх представники), яким належить 
8104873 штук простих іменних акцій публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів», що становить 99,63 % від 
загальної кількості голосів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерів. Кількість голосуючих акцій — 8104768 штук.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», 
загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціоне-
рів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів пу-
блічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних ви-
робів» наявний, річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного то-
вариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» визнаються 
правомочними.

Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товари-
ства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» від 30.01.2015 року го-
ловою загальних зборів акціонерів призначено Княжева Сергія Володими-
ровича, секретарем — Бичко Олександру Богданівну.

Голова зборів повідомив про те, що письмові повідомлення про про-
ведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надісла-
но кожному акціонеру персонально рекомендованою кореспонденцією, 
згідно переліку акціонерів, складеному ПАТ «Національний депозитарій 
України» станом на 17 лютого 2015 року. Повідомлення про проведення 
загальних зборів акціонерів опубліковане в офіційному друкованому ви-
данні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» № 35 (2039) від 20.02.2015 року та на офіційній веб-сторінці в мережі 
Інтернет.

На розгляд загальних зборів акціонерів винесено 10 питань. Звернень 
від акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціо-
нерів не зареєстровано.

Питання порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів публічного акці-

онерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та за-
твердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2014 рік, ви-
значення основних напрямків діяльності публічного акціонерного товари-
ства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2015 році та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрого-
бицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Реві-
зійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залі-
зобетонних виробів».

5. Про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціо-
нерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 
2014  рік, затвердження річного звіту публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, визначення по-
рядку покриття збитків публічного акціонерного товариства «Дрогобицький 
завод залізобетонних виробів» за підсумками роботи у 2014 році.

6. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та попе-
реднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинюватись публічним 
акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 
2015 році.

7. Затвердження нової редакції положень: про загальні збори акціонерів 
публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів», про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Дрого-
бицький завод залізобетонних виробів», про правління публічного акціонер-
ного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про ревізій-
ну комісію публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів».

8. Вирішення питання стосовно реорганізації публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» шляхом зміни 
організаційно-правової форми товариства з публічного акціонерного това-
риства на товариство з додатковою відповідальністю. Призначення уповно-
важених осіб щодо подання документів та здійснення необхідних дій з дер-
жавної реєстрації рішення щодо припинення діяльності акціонерного 
товариства шляхом реорганізації (перетворення). 

9. Обрання голови та членів комісії з припинення акціонерного товари-
ства. Затвердження порядку, умов та терміну припинення.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі 
акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємства-
правонаступника, що створюється.

1. По п.1 порядку денного: голова зборів запропонував обрати лічильну 
комісію в кількості 3 осіб а саме: Сипливий Микола Іванович, Ящук Володи-
мир Миколайович, Тріщ Ліда Михайлівна. Інших пропозицій не поступало. 
Було запропоновано затвердити регламент зборів та порядок голосування: 
голосування проводити за принципом «одна акція — один голос» відкритим 
голосуванням за допомогою бюлетенів шляхом підрахунку голосів «за», 
«проти», «утримався». 

Результати голосування: «За» — 8104768 голосів, що становить 100 % 
від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні; 
«Проти» — 0 голосів; «Утримався» — 0 голосів. Рішення прийнято.

Вирішили: обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб а саме: Сипливий 
Микола Іванович, Ящук Володимир Миколайович, Тріщ Ліда Михайлівна. За-
твердити регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити 
за принципом «одна акція — один голос» відкритим голосуванням за допо-
могою бюлетенів шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

2. По п.2 порядку денного: слухали голову Правління публічного акціо-
нерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», який 
ознайомив присутніх зі звітом Правління про господарсько-фінансову діяль-
ність за 2014 рік та з основними напрямками діяльності публічного акціо-
нерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 
2015 році.

Запропоновано: затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову 
діяльність за 2014 рік та основні напрямки діяльності публічного акціонер-
ного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 
2015 році. 

Результати голосування: «За» —  8104768 голосів, що становить 100 % 
від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні; 
«Проти» — 0 голосів; «Утримався» — 0 голосів. Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяль-
ність за 2014 рік та основні напрямки діяльності публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2015 році.

3. По п.3 порядку денного: слухали голову Наглядової ради — представ-
ника юридичної особи ТОВ «Львівський бетон» Княжева Сергія Володими-
ровича, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради за 2014 рік. 

Запропоновано: затвердити звіт Наглядової ради за 2014.
Результати голосування: «За» — 8104768 голосів, що становить 100 % 

від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні; 
«Проти» — 0 голосів; «Утримався» — 0 голосів. Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради за 2014.
4. По п.4 порядку денного: слухали звіт про роботу Ревізійної комісії (ре-

візора) за 2014 рік та висновки ревізійної комісії (ревізора) за 2014 рік, від-
повідно до якого облік на підприємстві ведеться у відповідності до чинних 
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нормативних актів, в процесі проведених перевірок порушень не виявлено. 
Було проведено незалежну аудиторську перевірку. Відповідно до аудитор-
ського висновку, порушень щодо складання бухгалтерського звіту та балан-
су не виявлено. 

Запропоновано: звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік затверди-
ти.

Результати голосування: «За» — 8104768 голосів, що становить 100 % 
від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні; 
«Проти» — 0 голосів; «Утримався» — 0 голосів. Рішення прийнято.

Вирішили: звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік затвердити.

5. По п.5 порядку денного: головний бухгалтер підприємства Бичко 
Олександра Богданівна ознайомила акціонерів з результатами фінансово-
господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобиць-
кий завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, основними статтями ба-
лансу підприємства за 2014 рік та з річним фінансовим звітом підприємства 
за 2014 рік. У 2014 році публічне акціонерне товариство «Дрогобицький 
завод залізобетонних виробів» працювало збитково, збитки становлять 
765 тис. грн. 

Запропоновано: річний фінансовий звіт та баланс публічного акціонер-
ного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік 
затвердити. Збитки отримані підприємством за підсумками роботи у 2014 
році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування: «За» —   8104768 голосів, що становить 100 % 
від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні; 
«Проти» — 0 голосів; «Утримався» — 0 голосів. Рішення прийнято.

Вирішили: річний фінансовий звіт та баланс публічного акціонерного то-
вариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік затвер-
дити. Збитки отримані підприємством за підсумками роботи у 2014 році по-
крити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

6. По п.6 порядку денного: слухали голову Правління публічного акціо-
нерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів». 

Запропоновано: затвердити вчинені у 2014 році значні правочини та по-
передньо схвалити правочини, які можуть вчинятись публічним акціонер-
ним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» протягом 
не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких 
пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», з граничною 
вартістю 10 млн. грн., в тому числі відчуження майна публічного акціонер-
ного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», отримання 
та погашення публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів» кредитів, позик, надання майна підприємству в 
заставу.

Результати голосування: «За» — 8104768 голосів, що становить 100 % 
від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні; 
«Проти» — 0 голосів; «Утримався» — 0 голосів. Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити вчинені у 2014 році значні правочини та попере-
дньо схвалити правочини, які можуть вчинятись публічним акціонерним то-
вариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» протягом не 
більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких 
пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», з граничною 
вартістю 10 млн. грн.., в тому числі відчуження майна публічного акціонер-
ного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», отримання 
та погашення публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод за-
лізобетонних виробів» кредитів, позик, надання майна підприємству в за-
ставу.

7. По п.7 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів 
публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів». 

Запропоновано: затвердити нову редакцію положень: про загальні збори 
акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізо-
бетонних виробів», про наглядову раду публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про правління публічного 
акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», 
про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Дрогобицький 
завод залізобетонних виробів».

Результати голосування: «За» — 8104768 голосів, що становить 100 % 
від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні; 
«Проти» — 0 голосів; «Утримався» — 0 голосів. Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити нову редакцію положень: про загальні збори акці-
онерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобе-
тонних виробів», про наглядову раду публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про правління публічного 
акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», 
про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Дрогобицький 
завод залізобетонних виробів».

8. По п.8 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів 
публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів». 

Запропоновано: реорганізувати публічне акціонерне товариство «Дрого-
бицький завод залізобетонних виробів» шляхом зміни організаційно-
правової форми товариства з публічного акціонерного товариства на това-
риство з додатковою відповідальністю. Призначити уповноважених осіб 
щодо подання документів та здійснення необхідних дій з державної реє-
страції рішення щодо припинення діяльності акціонерного товариства шля-
хом реорганізації (перетворення) а саме: технічного директора товариства 
Прінду Андрія Васильовича та головного бухгалтера товариства Бичко 
Олександру Богданівну. Провести дії стосовно скасування реєстрації випус-
ку акцій.

Результати голосування: «За» — 0 голосів; «Проти» — 8104768 голосів, 
що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на 
участь у голосуванні; «Утримався» — 0 голосів. Рішення не прийнято.

9. По п.9 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів 
публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів». 

Запропоновано: обрати голову та членів комісії з припинення акціонер-
ного товариства а саме: технічного директора товариства Прінду Андрія 
Васильовича — головою комісії з припинення, Бичко Олександру Богданів-
ну та Іськович Ірину Ігорівну — членами комісії з припинення. Затвердити 
однорічний термін припинення публічного акціонерного товариства «Дрого-
бицький завод залізобетонних виробів».

Результати голосування: «За» — 0 голосів; «Проти» — 8104768 голосів, 
що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на 
участь у голосуванні; «Утримався» — 0 голосів. Рішення не прийнято.

10. По п.10 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів 
публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів». 

Запропоновано: затвердити порядок та умови обміну акцій у статутному 
капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки 
підприємства-правонаступника, що створюється: всі акціонери публічного 
акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» 
стають засновниками товариства з додатковою відповідальністю «Дрого-
бицький завод залізобетонних виробів». Обмін акцій публічного акціонерно-
го товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» здійснюється 
за правилом: розмір частки учасника у статутному капіталі правонаступни-
ка дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, що належали 
йому у статутному капіталі акціонерного товариства до реорганізації.

Акції акціонерів, які не хочуть бути засновниками товариства з додатко-
вою відповідальністю підлягають викупу публічним акціонерним товари-
ством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів». Для продажу акцій, 
акціонери мають право протягом 10 днів із дати прийняття цього рішення 
звернутись з письмовою заявою на адресу публічного акціонерного товари-
ства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: м. Дрогобич, вул. Фа-
брична, 61. Вартість 1 акції — 1 грн.

Результати голосування: «За» — 0 голосів; «Проти» — 8104768 голосів, 
що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на 
участь у голосуванні;

«Утримався» — 0 голосів. Рішення не прийнято.
Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошено закритими.
Голова зборів Княжев С.В. Секретар зборів Бичко О.Б.
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів за звіт-

ний рік і рік, що передував звітному не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 14132 12861
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5768 6324
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3489 1834
Сумарна дебіторська заборгованість 98 98
Грошові кошти та їх еквіваленти 178 172
Власний капітал 2692 2520
Статутний капітал 2034 2034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 652 480
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 11440 10341
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.0211 -0.094
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0.0211 -0.094

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8134862 8134862
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформа-

ції та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством: Голо-
ва правління Сова Олег Зіновійович. 26.04.2016р.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДИЧІВСЬКА ФАБРИКА ОДЯГУ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Бердичівська фабрика одягу»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00309105
3. Місцезнаходження емітента 13301 Житомирська обл. м. Бердичів 
Соборна площа, буд.1/2
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 04143 21230 21093
5. Електронна поштова адреса емітента bfo@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації www.bfo.ho.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів 12.04.2016 р. (Протокол №1 

від 12.04.2016 р.) припинені повноваження:
- члена Наглядової ради та секретаря Наглядової ради Товари-

ства Каталін Бур'ян, яка володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0.00315 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. На даній посаді перебувала з 30.04.2014 р. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість 
звільненої особи на посаду секретаря Наглядової ради нікого не об-
рано, так як секретаря Наглядової ради буде обрано на першому за-
сіданні Наглядової ради;

- члена Наглядової ради Товариства Росовецької Галини Денисів-
ни, яка володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.03154 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На 
даній посаді перебувала з 30.04.2014 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- члена Наглядової ради, голови Наглядової ради Товариства 
ТОВ «ZІGY», ідентифікаційний код 0109697198, місцезнаходження - 
1117, Угорщина, м. Будапешт, вул. Будафокi б.111-113 (представник 
Ференц Сімлер), яке володіє часткою в статутному капіталі емітента 
60.09676 %. На посаді члена та голови Наглядової ради дана особа 
перебувала з 30.04.2014 р. Замість звільненої особи на посаду голо-
ви Наглядової ради нікого не обрано, так як голову Наглядової ради 
буде обрано на першому засіданні Наглядової ради.

За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 
12.04.2016 р.) обрано 12.04.2016 р. членом Наглядової ради Товари-
ства строком на 3 роки наступних осіб:

- Лоссон Жерар, Жюстен, Жозеф. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0.00315 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа 
протягом останніх 5 років: директор. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних;

- Каталін Бур’ян. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0.00315 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: заступник директора. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних;

- Росовецька Галина Денисівна. Володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента 0.03154 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа 
протягом останніх 5 років: начальник розкрійного виробництва. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Антоненко Григорій Михайлович. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0.06309 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа 
протягом останніх 5 років: начальник механо-енергетичного відділу. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них;

- Лінчик Жанна Миколаївна. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0.03935 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5 років: замісник начальника та начальник відділу праці та 
зарплати. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних.

ІІІ. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 2. Голова правління Сту-
кало Галина Іванівна 12 квітня 2016 року.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЗВIНКОВЕ»

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 «ДЗВIНКОВЕ»; 00857404; Київська, Василькiвський, 08622, с. Пле-
сецьке; (067) 442-68-73.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович, 2280014251.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 28.04.2015 року. 

Кворум зборів: 50.16% до 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 Наглядової ради про дiяльнiсть 
Товариства у 2014 роцi. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за наслiдками 
перевiрки дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Затвердження рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження порядку 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв), строкiв та порядку виплати 
дивiдендiв. 8. Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Обран-
ня членiв Наглядової ради Товариства. 10. Вiдкликання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  
12. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Това-
риством протягом року. 13. Надання повноважень виконавчому органу 
Товариства щодо вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням Товариством зна-
чних правочинiв. 14. Про вiдчуження всiх належних Товариству нежитло-
вих будiвель, включаючи всi його (їх) приналежностi та обладнання, яке 
встановлене у вказаних нежитлових будiвлях та/або використовується з 
метою використання таких нежитлових будiвель. Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори скликанi виконав-
чим органом, питання порядку денного запропонованi виконавчим орга-
ном, iнших пропозицiй не надходило. 

Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
збори черговi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердже-
но кiлькiсть та обрано Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб. 2. Обрано 
Голову та секретаря зборiв 3. Затверджено звiт Правлiння про дiяльнiсть 
Товариства у 2014 роцi. 4. Затверджено звiт Наглядової ради про дiяльнiсть 
Товариства у 2014 роцi. 5. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 
наслiдками перевiрки дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Затверджено 
рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. 7. Прийнято рiшення не ви-
плачувати дивiденди, отриманий прибуток направити на розвиток Товари-
ства. 8. Вiдкликано Наглядову раду у повному складi. 9. Обрано Наглядову 
раду у складi Ясенової С. В., Стасюка В. М. та Федоренко О. М. 10. Прий-
нято рiшення не вiдкликати Ревiзiйну комiсiю. 11. Питання зняте з розгляду. 
12. Попередньо схвалено укладання значних правочинiв з обов'язковим 
попереднiм їх погодженням Наглядовою радою сукупною вартiстю, що не 
перевищує 500 млн. грн. 13. Надано право вчиняти значнi правочини, 
схваленi рiшенням загальних зборiв та погодженi Наглядовою радою, 
Головi правлiння. 14. Надано згоду на вiдчуження належного Товариству 
рухомого та нерухомого майна за попереднiм погодженням з Нягладовою 
радою. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5803 2882
Основні засоби (за залишковою вартістю) 90 90
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 501
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 0
Власний капітал -1692 93
Статутний капітал 2031 2031
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3723 -1938
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 7495 2789
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.23 -0.22
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.23 -0.22

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8124127 8124127
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2015 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство по газопостачанню та газифiкацiї «Коростишiвгаз», 20413052, Україна 
Житомирська обл. Коростишiвський р-н 12501 м. Коростишiв 
вул. Бiльшовицька, 55, (04130) 5-80-33.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудитор-
ська фiрма «Екаунт», 31133478.

5. Інформація про загальні збори
28.04.2015 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що розгляда-

лися: 1. Припинення повноважень лiчильної комiсiї Товариства. Визначення 
чисельностi лiчильної комiсiї Товариства, строку дiї її повноважень та обран-
ня персонального складу. 2. Звiт Правлiння Товариства за пiдсумками роботи 
за 2014 рiк. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 
2014 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи за 2014 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товари-
ства за 2014 рiк. 4. Затвердження звiту i висновкiв ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за пiдсумками роботи за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчних результатiв 
дiяльностi Товариства, рiчного звiту Товариства, балансу, звiту про фiнансовi 
результати та iнших форм рiчної звiтностi за 2014 рiк. 6. Розподiл прибутку за 
2014 рiк, затвердження розмiру дивiдендiв за 2014 рiк, прийняття рiшення про 
строк та порядок виплати дивiдендiв за 2014 рiк. 7. Про попереднє схвалення 
значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що може 
бути їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «Корос-
тишiвгаз» за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк, якi 
можуть вчинятись Товариством у перiод з 28 квiтня 2015 року по 27 квiтня 
2016 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної су-
купної вартостi. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринко-
ва вартiсть майна, робiт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 
50 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «Коростишiвгаз» за даними рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2014 рiк, якi можуть вчинятись Товариством у перiод 
з 28 квiтня 2015 року по 27 квiтня 2016 року (включно), iз зазначенням харак-
теру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 9. Внесення змiн до статуту 
Товариства, у зв'язку iз змiнами в законодавствi України, шляхом затверджен-
ня нової редакцiї статуту Товариства. В порядку i в строки, встановленi чин-
ним законодавством, пропозицiй по змiнi або доповненню порядку денного 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Коростишiвгаз» не надходило. 1. Вирiшили: 
Припинити повноваження дiючого складу лiчильної комiсiї Товариства. Ви-
значити чисельнiсть лiчильної комiсiї Товариства — три особи. Визначити 
строк дiї повноважень лiчильної комiсiї Товариства — до прийняття рiшення 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Коростишiвгаз» про припинення повно-
важень членiв лiчильної комiсiї Товариства та обрання нового складу. Рiшення 
прийнято. 2. Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння Товариства за пiдсумками 
роботи за 2014 рiк. Визначити основнi напрями дiяльностi Товариства на 
2015 рiк. Визнати роботу Правлiння у 2014 роцi задовiльною. Рiшення прий-
нято. 3. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками 
роботи за 2014 рiк. Визнати роботу Наглядової ради у 2014 роцi задовiльною. 
Рiшення прийнято. 4. Вирiшили: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за пiдсумками роботи за 2014 рiк. Визнати роботу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства у 2014 роцi задовiльною. Рiшення прийнято. 5. Вирiшили: 
Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства, рiчний звiт Товариства, 

баланс, звiт про фiнансовi результати та iншi форми рiчної звiтностi за 2014 
рiк. Рiшення прийнято. 6. Вирiшили: Прибуток згiдно даних бухгалтерського 
облiку Товариства за 2014 рiк вiдсутнiй, тому прибуток за 2014 рiк не 
розподiляється, дивiденди за 2014 рiк через вiдсутнiсть прибутку не нарахо-
вувати. Рiшення прийнято. 7. Вирiшили: Попередньо схвалити укладання 
договорiв та вчинення iнших правочинiв, в тому числi на придбання/продаж 
товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, зокрема: придбання/про-
даж майна, в тому числi, примiщень та транспорту (технiки, автомобiлiв), 
iнших товарно-матерiальних цiнностей, а також стосовно ремонту основних 
засобiв, якi можуть укладатися (вчинятися) Товариством у перiод з 28 квiтня 
2015 року по 27 квiтня 2016 року (включно). Уповноважити Голову Правлiння 
Товариства або особу, уповноважену ним, укладати (вчиняти) та пiдписувати 
такi значнi правочини без будь-якого додаткового погодження або затвер-
дження. Рiшення прийнято. 8. Вирiшили: Попередньо схвалити укладання 
(вчинення) Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв, тобто до 27 квiтня 2016 року 
(включно), договорiв та iнших правочинiв з продавцями природного газу та 
газотранспортними пiдприємствами на: закупiвлю природного газу; надання 
послуг з транспортування природного газу магiстральними трубопроводами; 
надання послуг з транспортування природного газу розподiльними трубопро-
водами; реалiзацiю природного газу. Попередньо схвалити укладання (вчи-
нення) договорiв та iнших правочинiв на добудову (будiвництво) пiдвiдних 
газопроводiв до населених пунктiв протягом року з дати прийняття цього 
рiшення Загальними зборами акцiонерiв, тобто до 27 квiтня 2016 року (включ-
но). Попередньо схвалити укладання (вчинення) договорiв та iнших правочинiв 
на придбання товарно-матерiальних цiнностей протягом року з дати прий-
няття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв, тобто до 27 квiтня 2016 
року (включно). Рiшення прийнято. 9. Вирiшили: Внести змiни до статуту То-
вариства згiдно чинного законодавства. Рiшення прийнято.

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

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

ємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 26674 20742
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15148 9338
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1957 1823
Сумарна дебіторська заборгованість 7500 8648
Грошові кошти та їх еквіваленти 492 874
Власний капітал 4733 6229
Статутний капітал 9 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3082 4075
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1138 1341
Поточні зобов’язання і забезпечення 20803 13172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -202,518 -25,665
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-202,518 -25,665

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 35340 35340
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 ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «КОРОСТИШIВГАЗ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА»,
20013200, 65125, м. Одеса, вул. 
Успенська, буд. 26, 048-786-91-21

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

12 квітня 2016 року

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

http://www.konecranes.com.ua/

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОД-
НИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОМІ-
ТЕТ» , 32523610, Петрозаводська,2-А, 
м.Київ, 03035, 044 238 08 97

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

29.03.2016

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

32523610.infosite.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО»; 01881706; 
10001 Житомирська обл., м.Житомир, вул.Ватутiна, 63-А; (0412)36-05-62.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016.

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

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

5. Інформація про загальні збори
Порядок денний: 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.Затвердження рiшень Наглядової ради. 3.Звiт Правлiння та Наглядової 
ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 
2014 рiк та основнi напрямки розвитку на 2015р. 4.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту Правлiння. 5.Затвер-
дження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014р. 6.Затвердження 
плану розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2014р. та нормативiв 
розподiлу прибутку на 2015р. 7.Затвердження значних правочинiв. 8.Ви-
бори голови правлiння Товариства. Постановили по питанням: 1.Затвер-
дити: Регламент проведення загальних зборiв; склад лiчильної комiсiї: 
голова- Данилюк Г.В., член комiсiї- Зелiнська Г.I. Обрати Головою зборiв 
Кривича В.В. та секретарем зборiв Баглай С.В. 2.Рiшення Наглядової 
ради затвердити. 3.Прийняти звiт Правлiння та Наглядової ради ПАТ 
«ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО» до вiдома. Роботу Правлiння та Наглядової 
ради в 2014р. визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та на-
прямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 
4.Затвердити Звiт Наглядової ради, Правлiння ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПА-
ЛИВО». 5.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) 
ПАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО» за 2014р. 6.Затвердити план розподiлу 
прибутку (покриття збиткiв) за 2014р. та нормативiв розподiлу прибуткiв 
на 2015р. 7.Надати згоду Правлiнню Товариства на вчинення значних 
правочинiв щодо укладання договорiв, угод, контрактiв з вiдповiдними 
контрагентами. 8.Не обирати Баглай С.В. головою правлiння Товариства. 
Збори вiдбулись, усi питання розглянутi, результати голосування по пи-
танням порядку денного №1-№7 голосували: «За»- 100%, а по питанню 
№8 голосували: «Проти»- 100% присутнiх на зборах, про що складено 
протокол загальних зборiв №14/05 вiд 14.05.2015р. Змiн до порядку ден-
ного загальних зборiв акцiонерiв не було. Позачергових зборiв за звiтний 
перiод не було, особи не iнiцiювали проведення позачергових зборiв за 
звiтний перiод. Наглядова рада затверджувала порядок денний загальних 
зборiв та пропозицiї щодо прийняття рiшень.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  8465  8618
Основні засоби (за залишковою вартістю)  7504  7395
Довгострокові фінансові інвестиції  7  7
Запаси  787  930
Сумарна дебіторська заборгованість  159  56
Грошові кошти та їх еквіваленти  6  24
Власний капітал  -3857  -1711
Статутний капітал  2757  2757
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -13239  -11093

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  2
Поточні зобов’язання і забеспечення  12322  10327
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.19460820 -0.07544920

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

 -0.19460820 -0.07544920

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  11027284  11027284
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Голова правлiння ____________ Дрогоруб Анатолiй Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАРВАПРОМТАРА»

Річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите)  

розміщення цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «БАРВАПРОМТАРА»; 25570365; 77422, Iвано-
Франкiвська обл. Тисменицький район, с.Ямниця; 0342)506872

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії — 13.04.2016р.

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

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДЕКО-
РАТИВНI — КУЛЬТУРИ», 
03355413, Херсонська, Суворовський, 
73000, м. Херсон, вул. Паровозна, 
(0552) 41-56-39

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

13.04.2016

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

www.dekkultury.zvitat.com.ua

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОЗЕРЯНСЬКИЙ КОМБIНАТ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 

ГIДРОТЕХНIЧНИХ КОНСТРУКЦIЙ»
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: Вiдкрите акцiонерне товариство 
«Озерянський комбiнат залiзобетонних гiдротехнiчних конструкцiй»; 
01033444; 11021 Житомирська обл., Олевський р-н, смт. Новоозерянка, 
вул. Заводська, буд. 1; (04135) 9-84-34.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2016.

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

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

5. Інформація про загальні збори: Загальні збори не скликалися через 
процедуру банкрутства.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  19833.2  20082.9
Основні засоби (за залишковою вартістю)  15004.9  15268.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  2241.2  2241.2
Сумарна дебіторська заборгованість  977.7  965.4
Грошові кошти та їх еквіваленти  13.2  12.1
Власний капітал  8669.1  9085.1
Статутний капітал  13134.2  13134.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -8171.2  -7755.2
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  2350.0  2354.1
Поточні зобов’язання і забеспечення  8814.1  8643.7
Чистий прибуток (збиток)  -1064.3  -1400.7
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Ко-

ломийське автотранспортне пiдприємство» 2. Код за ЄДРПОУ 03116996;  
3. Місцезнаходження емітента: 78200, Iвано-Франкiвська обл., м.Коломия, 
проспект Грушевського,94; 4. Міжміський код, телефон, факс: 0343324967; 
5. Електронна поштова адреса емітента: reestock@ivf.ukrpack.net; 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: kolatp.pat.ua; 7.Вид особливої інформації: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення. Дата вчинення дії: 12.04.16р. За рішенням 
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коломийське АТП» (Протокол №1 
річних загальних зборів акціонерів від 12 квітня 2016 року) в зв'язку з прий-
няттям рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в това-
риство з додатковою відповідальністю, в складі посадових осіб емітента 
відбулися наступні зміни- припинено повноваження: голова Наглядової 
Ради Атаманов Микола Павлович (пасп. СС №477086 вид.14.01.98р. Коло-
мийським МВ УМВС). Володіє часткою в статутному капіталі 21,3%; пере-
бував на посаді з 27.10.2010р. по 12.04.16р.; член Наглядової Ради Гро-
дзінський Володимир Михайлович (пасп. СС №175296 вид.14.11.96р. 
Коломийським МВ УМВС). Володіє часткою в статутному капіталі 1,2%. 
Перебував на посаді з 27.10.2010р. по 12.04.16р.; член Наглядової Ради 
Шепетюк Юрій Васильович (пасп. СС №245633 вид. 12.02.97р. Коломий-
ським МВ УМВС). Володіє часткою в статутному капіталі 0,08%. Перебував 
на посаді з 27.10.2010р. по 12.04.16р.; голова Правління Остапа Вячеслав 
Михайлович (пасп. СС № 477140 вид. 14.01.98р. Коломийським МВ УМВС). 
Володіє часткою в статутному капіталі 1,95%. Перебував на посаді з 
27.10.2010р. по 12.04.16р.; член Правління Малкович Богдан Васильович 
(пасп. СС №386510 вид. 11.10.97р. Коломийським МВ УМВС). Володіє 
часткою в статутному капіталі 8,12%. Перебував на посаді з 27.10.2010р. 
по 12.04.16р.; член Правління Голіней Галина Михайлівна (пасп. СС 
№839525 вид. Надвірнянським РВ УМВС 07.12.99р.). Володіє часткою в 
статутному капіталі 0,08%. Перебувала на посаді з 27.10.2010р. по 
12.04.16р.; член Правління Михальчук Богдан Михайлович (пасп. СС 
№477309 вид. 20.01.98р. Коломийським МВ УМВС). Володіє часткою в ста-
тутному капіталі 1,82%. Перебував на посаді з 27.10.2010р. по 12.04.16р.; 
член Правління Скицько Володимир Олексійович (пасп. СС №278256 вид. 
03.04.97р. Коломийським МВ УМВС). Володіє часткою в статутному капіта-
лі 1,89%. Перебував на посаді з 27.10.2010р. по 12.04.16р.; член Правління 
Цибуляк Ганна Яківна (пасп. СС №526209 вид. 03.06.98р. Коломийським 
МВ УМВС). Володіє часткою в статутному капіталі 0,08%. Перебувала на 
посаді з 27.10.2010р. по 12.04.16р.; член Правління Бабинська Наталія Іг-
натіївна (пасп. СС №494120 вид.06.03.1998р. Коломийським МВ УМВС). 
Володiє часткою в статутному капiталi 0,08%. Перебувала на посаді з 
29.03.2013р. по 12.04.16р.; голова Ревізійної комісії Петруняк Ганна Михай-
лівна (пасп. СС №647545, вид.27.10.1998р. Надвірнянським РВУМВС). 
Володiє часткою в статутному капiталi 0,08%. Перебувала на посаді з 
29.03.2013р. по 12.04.16р.; член Ревізійної комісії Андрейчук Надія Петрів-
на (пасп. СС №308840, вид.29.05.1997р. Коломийським МВ УМВС). Володiє 
часткою в статутному капiталi 0,04%. Перебувала на посаді з 29.03.2013р. 
по 12.04.16р.; член Ревізійної комісії Скицько Ярослав Володимирович 
(пасп. СЕ №338438, вид.12.08.2005р. Коломийським МВУМВС). Володiє 
часткою в статутному капiталi 3,42%. Перебував на посаді з 29.03.2013р. 
по 12.04.16р. За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Ко-
ломийське АТП» (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів 
від 12 квітня 2016 року) в зв'язку з прийняттям рішення про припинен-
ня Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою від-
повідальністю, в складі посадових осіб емітента відбулися наступні 
зміни — обрано з 12.04.2016р. до дня державної реєстрації припинення 
ПАТ «Коломийське АТП»: Голова комісії з припинення Остапа Вячеслав 
Михайлович, пасп. СС № 477140, виданий Коломийським МВ УМВС в 
Івано-Франківській обл. 14.01.1998р., ідентифікаційний номер: 2130305974. 
Попередня посада: Голова Правління. Володіє часткою в статутному капі-
талі 1,95%. Член комісії з припинення Атаманов Микола Павлович, пасп. 
СС № 477086, виданий Коломийським МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 
14.01.1998р., ідентифікаційний номер: 1903904911. Попередня посада: Го-
лова Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі 21,3%. Член 
комісії з припинення Голіней Галина Михайлівна, пасп. СС № 839525, ви-
даний Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській обл. 
07.12.1999р., ідентифікаційний номер: 2196505026. Попередня посада: 
член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі 0,08%.

Всі обрані посадові особи та особи, повноваження яких припинено, не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова комісії з припинення Остапа Вячес-
лав Михайлович. Дата 12.04.2016р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО №15143»
Річна інформація емітента цінних паперів

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО №15143»; 21018895; 68100 Одеська область Татар-
бунарський район мiсто Татарбунари вул. Степова, буд. 5; (244) 3-32-13.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.atp15143.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИНГО-
ВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ, 21026423.

5. Інформація про загальні збори 
12/01/2016 року. 100 %. Перелiк питань, що виносяться на голосу-

вання:
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення 

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

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

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

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

рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 р., затвердження 

розмiру рiчних дивiдендiв
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядо-

вої ради товариства.
9. Визначення кiлькiсного складу членiв наглядової ради та обрання 

членiв наглядової ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладати-

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

Всi питання порядку денного розглянутi, прийнятi бiльшiстю голосiв. 
Додатковi пропозицiї не вносилися.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  80  178
Основні засоби (за залишковою вартістю)  60  61
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  11  11
Сумарна дебіторська заборгованість  8  2
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  104
Власний капітал  29  67
Статутний капітал  77  77
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -48  -10

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  51  111
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 
-0.12418300

0.02614380

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

 
-0.12418300

0.02614380

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  306000  306000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп цінних паперів власних випусків 
протягом періоду 

Голова правлiння _______ Дiмоглов Костянтин Костянтинович
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ 
ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 00952189, 
вул.Маршала Бiрюзова, буд. 43А,  
м.Полтава, 36007, 0532-610805

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

05.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

http://patpkz.com.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Січень-Аудит», код за 
ЄДРПОУ 32996030

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 87,578% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання лічиль-
ної 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 одного року 
з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення граничної су-
купної вартості таких правочинів та надання повноважень директору на укла-
дення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів та документів на 
їх виконання, пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів. 

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань порядку ден-
ного рішення прийняті.

6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачува-
лись.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2420 2876
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 497 641
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 4
Власний капітал 2383 2846
Статутний капітал 1774 1774
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 609 1072
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3 3
Поточні зобов’язання і забезпечення 34 27
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,07 -0,06
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,07 -0,06

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7097600 7097600
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

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ»

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство «Креатив»; 2. Код за ЄДРПОУ 31146251; 3. Місцезнаходження 
25014, м. Кiровоград, проспект Промисловий, будинок 19; 4. Між-
міський код, телефон та факс (0522)35-71-71, (0522)35-71-70; 5. Елек-
тронна поштова адреса secretary@creative.kr.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації creative.kr.ua; 7. Вид особливої інформації про змі-
ну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Посадова особа ревізор Прошаченко Людмила Василівна 

звільнена з посади Ревізора ПрАТ «Креатив» згідно Рішення ак-
ціонера ПрАТ «Креатив» №18 від 15.03.2016 року у зв’язку із до-
строковим припиненням повноважень. Не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Працювала на займаній по-
саді 1 рік 11 місяців.

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

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

2. Генеральний директор _______________Чонбашев Нурбєк 
Чоробекович 

15.03.2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акціо-

нерне товариство «Спецiалiзована пересувна механізована колона №1»  
2. Код за ЄДРПОУ 00911919. 3. Місцезнаходження 54003, м. Миколаїв,  
вул Мiчурiна, буд. 2А 4.Міжміський код, телефон та факс 0512-478795, 
0512-478795. 5.Електронна поштова адреса spmk1@mksat.net. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття 
інформації http://pratspmk1.wordpress.com. 7. Вид особливої інформації 
Зміна складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення: Рiшенням 
наглядової Ради від 11.04.2016 припинено повноваження Голови правлiння 

Аби Володимира Панасовича у зв’язку з закiнченням термiну, на який осо-
бу було обрано. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 
- 60,45%. Особа перебувала на посадi 5 рокiв. Рiшенням Наглядової ради 
від 11.04.2016 обрано Головою правлiння Абу Володимира Панасовича на 
один рiк. Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Особа 
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 
законодавством. 2.Голова правлiння Аба Володимир Панасович (підпис) 
М.П. 11.04.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №1»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕР-
КІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», 

код за ЄДРПОУ 00130659, вул.Сiчневого 
прориву, 39, м.Біла Церква, Київська 

область, 09113, Україна, (04563) 4-05-95
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

08.04.2016

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

www.zbk.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Баррістер 

АГЕНС Груп», код за ЄДРПОУ 
31992339

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 21.04.2015 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків 
Товариства за 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру 
винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (договорів) з членами 
Наглядової ради Товариства. 
11. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших 
правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про 
попереднє схвалення значних та інших правочинів.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
позачергові збори не проводились. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
6. Інформація про дивіденди.За звітний період дивіденди не виплачувались

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 30779 22512
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8425 8211
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11297 6991
Сумарна дебіторська заборгованість 5329 5126
Грошові кошти та їх еквіваленти 4448 1459
Власний капітал 24143 17597
Статутний капітал 1486 1486
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22324 15778
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 275 291
Поточні зобов’язання і забезпечення 6361 4624
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 1,1 0,47

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 1,1 0,47

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5942720 5942720
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 0 0

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

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ "АВТОТРАН-
СПОРТНИК", 20572715, 08500 
Київська область д/н м. Фастiв

вул. Транспортна, буд.2, 04565 66711
2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

14.04.2016

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

http://rem-baza.com.ua/assets/
uploads/images/doc/zvit_audytor.pdf

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю Аудиторська фірма 
"Універсал-Аудит", 22890033

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 29.04.2015

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

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

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  9920  7671
Основні засоби (за залишковою вартістю)  5627  5962
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  2359  1298
Сумарна дебіторська заборгованість  1272  24
Грошові кошти та їх еквіваленти  214  383
Власний капітал  3099  3070
Статутний капітал  2307  2307
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)  -2210  -2239

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  6821  4601
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  0.17492640  -3.38625110

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)  0.17598800  -3.38625110

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  165784  164784
Цінні папери власних 
випусків,

загальна номінальна 
вартість 

викуплені протягом 
звітного періоду 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Голова правлiння ____________ Поровай Володимир Вiкторович

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО БАРИШIВСЬКЕ АВТОТРАН-

СПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО №13247, 
02140751, Чапаєва,1, смт.Баришівка, Баришів-
ський, Київська область, 07500, (04576) 5 16 71

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

01.04.2016

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

http://barishatp13247.pat.ua
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
БАНК «ТРАСТ»

ПАТ Банк «ТРАСТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 11 квітня 2016 року 
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Банк «ТРАСТ» 
Правління Публічного акціонерного товариства Банк «ТРАСТ» (нада-

лі – «Банк») повідомляє акціонерів про те, що 11 квітня 2016 року за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. Струтинського (Болсуновського), буд.8, 
4-й поверх, каб. 401, відбулися позачергові Загальні збори акціонерів 
Банку, на яких були прийняті наступні рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Зборів в тому ж складі що й Реєстраційна 
комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Наглядової Ради 
Банку та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з 
цього питання порядку денного.

Результати голосування: «За» – 100 680 000, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
2. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової 

Ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
Результати голосування: «За» – 100 680 000, або 100% від голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
3. Не змінювати склад Наглядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ» та залиши-

ти склад Наглядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ» у кількості 5 (п’яти) осіб.
Результати голосування: «За» – 100 680 000, або 100% від голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
4. Кандидати до складу Наглядової Ради (Будкiн Сергiй Вiкторович, Ав-

раменко Олексій Володимирович, Свирид Олексій Петрович, Дячук Дми-
тро Сергiйович, Потьомкiна Тетяна Вiкторiвна) вважаються обраними до 
складу Наглядової Ради, а Наглядова Рада вважається сформованою.

Результати голосування:
«За» Будкiна Сергiя Вiкторовича – 100 680 000 (сто мільйонів шіст-

сот вісімдесят тисяч) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;
«За» Авраменка Олексія Володимировича – 100 680 000 (сто 

мільйонів шістсот вісімдесят тисяч) голосів. Голосів «Проти» та «Утри-
мався» немає;

«За» Свирида Олексiя Петровича – 100 680 000 (сто мільйонів шіст-
сот вісімдесят тисяч) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«За» Дячука Дмитра Сергiйовича – 100 680 000 (сто мільйонів шіст-
сот вісімдесят тисяч) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«За» Потьомкiну Тетяну Вiкторiвну – 100 680 000 (сто мільйонів шіст-
сот вісімдесят тисяч) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

5. Обрати Головою Наглядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ» Будкiна 
Сергiя Вiкторовича.

Результати голосування: «За» – 100 680 000, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з Головою та членами Наглядової Ради ПАТ Банк «ТРАСТ», визна-
чити розмір винагороди за виконання обов’язків Голови та членів На-
глядової Ради – згідно цивільно-правових договорів, що будуть укладені 
з ними.

Результати голосування: «За» – 100 680 000, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
7. Уповноважити Голову Правління ПАТ Банк «ТРАСТ» підписати 

цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради.
Результати голосування: «За» – 100 680 000, або 100% від голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

З повагою,
Голова Правління ПАТ Банк «ТРАСТ» 

Маєрян С.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ»

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: Публічне акцiонерне товариство 

«Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
2.Код за ЄДРПОУ: 35328439
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Ки-

ївська, 85
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-15-34, (0536) 77-77-27
5.Електронна поштова адреса: kky_kvarz@ukrpost.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kvarc.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц» (протокол 
від 12.04.16 р.) припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну 
дії повноважень:

- Голови Ревізійної комісії Полосухіної Світлани Анатоліївни паспорт 
серія КН № 309220 виданий 18.02.97 Автозаводським РВ КМУ УМВС Укра-
їни в Полтавській обл. На посаді перебувала з 11.04.13 р. по 12.04.16 р. 
Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 749 акцій на загальну суму 
37450,0 грн., що становить 4,809% в статутному капіталі емітента;

- члена Ревізійної комісії Яковця Євгена Леонідовича паспорт серія КН 
№ 121278 виданий 14.06.96 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в 
Полтавській обл. На посаді перебував з 11.04.13 р. по 12.04.16 р. Розмір 
пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 140 акцій на загальну суму 7000,0 грн., 
що становить 0,8989% в статутному капіталі емітента;

- члена Ревізійної комісії Лубенець Марини Сергіївни паспорт серія КО 
№ 510348 виданий 01.08.03 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в 
Полтавській обл. На посаді перебувала з 11.04.13 р. по 12.04.16 р. Розмір 
пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 40 акцій на загальну суму 2000,0 грн., що 
становить 0,2568% в статутному капіталі емітента;

обрано Ревізійну комісію ПАТ «ККУ «Кварц» строком на 3 роки (до про-
ведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:

- член Ревізійної комісії Яковець Євген Леонідович паспорт серія КН  
№ 121278 виданий 14.06.96 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Пол-
тавській обл. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ «ККУ 
«Кварц»: з 01.07.07 р. начальник відділу кадрів, з 11.04.13 р. член Ревізійної 
комісії. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 140 акцій на загальну суму  
7 000,0 грн., що становить 0,8989% в статутному капіталі емітента;

- член Ревізійної комісії Лубенець Марина Сергіївна паспорт серія КО 
№ 510348 виданий 01.08.03 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в 
Полтавській обл. Протягом останніх 5 років займала наступні посади на 
ПАТ «ККУ «Кварц»: з 01.09.2009 р. начальник планово-економічного відді-
лу, з 11.04.13 р. член Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ 
«Кварц» - 40 акцій на загальну суму 2000,0 грн., що становить 0,2568% в 
статутному капіталі емітента;

- член Ревізійної комісії Івахно Олег Миколайович паспорт серія КО  
№ 826634 виданий 04.08.10 Автозаводським РВ КМУ ГУМВС України в 
Полтавській обл. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на 
ПАТ «ККУ «Кварц»: з 05.05.2009р. головний інженер. Розмір пакета акцій 
ПАТ «ККУ «Кварц» - 1274 акцій на загальну суму 63700,0 грн., що стано-
вить 8,18% в статутному капіталі емітента.

Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» (протокол №2 від 
12.04.16 р.) обрано Головою Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» строком 
на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) Лубенець Марину 
Сергіївну паспорт серія КО № 510348 виданий 01.08.03 Автозаводським 
РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. Протягом останніх 5 років зай-
мала наступні посади на ПАТ «ККУ «Кварц»: з 01.09.2009 р. начальник 
планово-економічного відділу, з 11.04.13 р. член Ревізійної комісії. Розмір 
пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 40 акцій на загальну суму 2000,0 грн., що 
становить 0,2568% в статутному капіталі емітента.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-
ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
мають.

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      ___________________   ________Федотов Г.І.__________

( підпис )      ( ініціали та прізвище керівника )
М.П.                                   ___13.04.2016 __

                                                                                            ( дата )
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента  
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

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

Найменування показника
Період

Звітний
2015

Попередній
2014

Усього активів 3064 3171
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2259 2513
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 464 412
Сумарна дебіторська заборгованість 293 232
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 1
Власний капітал 1538 1428
Статутний капітал 2717 2717

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1289 -1179
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1743 1526
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0007 -0,0001
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) -0,0007 -0,0001

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10 867 900 10 867 900
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0 0

0 0 0

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

0 0

Голова Наглядової ради Чащин Анатолій Іванович (підпис) 
М.П.13/04/2016 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публічне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" (далі- Емі-
тент, ПАТ«КСБМУ №1»), код за ЄДРПОУ  03450264, 03187, м.Київ,вул.АКАДЕМIКА ЗАБОЛОТНОГО,20-А, 

0445026141 
2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

13/04/2016 

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

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/63074/show, http://id743.smida.gov.ua/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВМ-АУДИТ", код за ЄДРПОУ 20587317

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

12/04/2016 р. проведено чергові загальні збори акціонерів Емітента. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Обрання Голови та 
секретаря чергових річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «КСБМУ № 1».2. Обрання Голови та членів Лічиль-
ної комісії.3. Звіт В.о.Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КСБМУ 
№1» за 2015 рік та його затвердження .4. Звіт Наглядової ради Товариства про фінансово-господарську діяль-
ність товариства у 2015 році та його затвердження.5. Звіт Ревізійної комісіі Товариства про фінансово-
господарську діяльність товариства у 2015 році та його затвердження.6. Затвердження фінансового річного звіту 
і балансу Товариства за 2015 рік.7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік. 
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження його планів на 2016 рік.9. Обрання 
Голови та членів Наглядової ради.10.Обрання Ревізора Товариства.11. Обрання Генерального директора Това-
риства 12. Прийняття рішення про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства на продаж нежит-
лових будівель, що належать ПАТ «КСБМУ №1» і знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Клеманська, 5. 13. Прий-
няття рішення про надання  повноважень Голові Наглядової ради на проведення списання замортизованих 
автомобілів та основних фондів Товариства, в тому числі малоцінних оборотних активів Товариства.14. Прий-
няття рішення про проведення змін до Статуту Товариства, відповідно норм чинного законодавства. Уповнова-
ження Голови Наглядової ради на підпис Статуту Товариства. Акціонери емітента та наглядова рада подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного. По всіх питаннях порядку денного рішення прийняті «ЗА».

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

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями за привілейованими акціями за простими 
акціями за привілейованими 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

0 0 0 0

Дата виплати дивідендів 0 0 0 0
Опис  Дивіденди за підсумками 2015 р. не нараховувалися та не виплачувалися.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНБАНК»
Шановний акціонер!

ПАТ «ФІНБАНК» (код ЄДРПОУ - 20041917) повідомляє акціонерів про 
зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, при-
значених на 25 квітня 2016 року о 16 годині за адресою: Україна,  
м. Одеса, проспект Шевченка, 4А, Базове відділення (опубліковано в 
Відомостях НКЦПФР № 56 від 23.03.2016 року)

шляхом внесення нового питання
9. Про внесення змін до Положення про Правління Банку та викладен-

ня його у зв’язку з цим у новій редакції.
Телефон для довідок (0482) 300-117

Наглядова рада ПАТ «ФІНБАНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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Додаток 21 до Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»,

код за ЄДРПОУ 24089818 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 05/2/2016-Т
Дата реєстрації « 14 » січня 2016 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом 
емісії облігацій: 25.01.2016
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками 
у процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій) 29.06.2016

фактична 21.03.2016
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії 
облігацій)

65 282

фактично розміщених 65 282
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом 
про реєстрацію випуску облігацій), 
грн.

16 973 320,00 

фактично розміщених, грн. 16 973 320,00 
5. Загальна сума залучених 
коштів від розміщення випуску 
(серії) облігацій, грн.

20 890 240,00 

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн.): 0,00

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу** Кількість (шт.): 0

Сума, сплачена за 
облігації (грн.): 0,00

Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн.): 0,00

Затверджено:
Голова правління .

(посада)
___________ 

(підпис)
А.Р. Каграманян 

(прізвище, ім’я, по батькові)
Від емітента*:

 Голова правління 
(посада)

___________ 
(підпис)

А.Р. Каграманян 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
Від андеррайтера*:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

 Емітент не користується 
послугами андерайтера 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами.
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 
28.10.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО БАНК "ТРАСТ"

2. Код за ЄДРПОУ 35371070
3. Місцезнаходження 01014 мiсто Київ вулиця Сергiя 

Струтинського,8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5024592 (044)5024593
5. Електронна поштова адреса Nataliia.Kurash@banktrust.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 

11  квiтня 2016 року (протокол № 12) ухвалено рiшення про обрання Голо-
вою Наглядової ради Будкiна Сергiя Вiкторовича строком на 3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв Будкiн Сергiй Вiкторович обiймав посади:
1. Заступник директора ТОВ «Фiнпоiнт»
2. Голова Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ»
Будкiн Сергiй Вiкторович непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Акцiями емiтента не володiє.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
11  квiтня 2016 року (протокол № 12) ухвалено рiшення про обрання Чле-
ном Наглядової ради Авраменко Олексiя Володимировича строком на  
3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв Авраменко Олексiй Володимирович 
обiймав посади:

1. Виконавчий директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Контрактовий дiм».
2. Начальник департаменту продажiв на нових ринках ПАТ «АВК».
Авраменко Олексiй Володимирович непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних да-
них вiдсутня. Акцiями емiтента не володiє.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ»  
11 квiтня 2016 року (протокол № 12) ухвалено рiшення про обрання Членом 
Наглядової ради Свирида Олексiя Петровича строком на 3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв Свирид Олексiй Петрович обiймав посади:
1. Директор ТОВ «Iзi Софт»
2. Член Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ»
Свирид Олексiй Петрович непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Згода 
на розкриття паспортних даних вiдсутня. Акцiями емiтента не володiє.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ»  

11 квiтня 2016 року (протокол № 12) ухвалено рiшення про обрання Членом 
Наглядової ради Потьомкiну Тетяну Вiкторiвну строком на 3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв Потьомкiна Тетяна Вiкторiвна обiймала 
посади:

1. Приватний нотарiус Київського мiського нотарiального округу.
2. Член Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
Потьомкiна Тетяна Вiкторiвна непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Акцiями емiтента не володiє.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
11  квiтня 2016 року (протокол № 12) ухвалено рiшення про обрання Членом 
Наглядової ради Дячука Дмитра Сергiйовича строком на 3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв Дячук Дмитро Сергiйович обiймав посади:
1. Начальник вiддiлу продажу товарiв на експорт Товариства з обмеже-

ною вiдповiдальнiстю виробничо-торгiвельна фiрма «ЕКМI»
2. Заступник генерального директора-комерцiйний директор дирекцiї 

маркетингу та збуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виробничо-
торгiвельна фiрма «ЕКМI»

3. Генеральний директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
виробничо-торгiвельна фiрма «ЕКМI»

4. Член Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
Дячук Дмитро Сергiйович непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Акцiями емiтента не володiє.

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 Маєрян Сорiн Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.11
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 20013200
3. Місцезнаходження: 65125, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 26
4. Міжміський код, телефон та факс: (048) 786-91-21; факс: (048) 786-91-22
5. Електронна поштова адреса: Ukraine@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.konecranes.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

12 квiтня 2016 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇ-
НА» прийняли рiшення про продовження строку повноважень генерального 
директора товариства Тарасова Сергія Олександрвоича на строк до дати на-
ступних чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Рiшення прийнято у 
зв’язку зi збiгом строку його повноважень. Акцiями товариства генеральний ди-
ректор не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник генерального дирек-
тора ЗАТ «Запорiжкран», директор з розвитку ПАТ «Запорiжкран», заступник 
голови правлiння ПАТ «Запорiжкран», генеральний директор ПРАТ «Запорiжжя. 
Кран Холдинг», генеральний директор ПРАТ «Конекрейнс Україна».

12 квiтня 2016 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про переобрання Ганса Аландера ревiзором 
товариства на строк до дати наступних чергових загальних зборiв 
акцiонерiв товариства. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його 
повноважень. Акцiями товариства вiн не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймав посаду ревiзора ПРАТ «Конекрейнс Україна».

12 квiтня 2016 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про припинення повноважень голови Нагля-
дової ради Карі Окмана і про обрання головою Наглядової ради Карi 
Окмана строком на 3 роки. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку 
його повноважень. Акцiями товариства голова Наглядової ради не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вав на посадi впродовж трьох рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав 
посаду голови Наглядової ради ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».

12 квiтня 2016 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРА-
ЇНА» прийняли рiшення про припинення повноважень секретаря Наглядової 
ради Томаса Мюнтті і про обрання секретарем Наглядової ради Томаса 
Мюнттi строком на 3 роки. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його 
повноважень. Акцiями товариства секретар Наглядової ради не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на 
посадi впродовж чотирьох рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду 
секретаря Наглядової ради ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».

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

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

Генеральний директор ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» С.О. Тарасов, 
12.04.2016 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО»
Річна інформація емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЛОМИЙСЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»; 03116996; 78200, Iвано-
Франкiвська обл. м.Коломия, проспект Грушевського,94; (03433)24967; 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2016р. 3.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
kolatp.pat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська 
фірма «Полюс-аудит»; 31790207. 5. Інформація про загальні збори: 
17.04.2015р. відбулися чергові загальні збори. Осiб, що подавали 
пропозицiї до порядку денного немає. Перелiк питань: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї, робочих органiв та затвердження регламенту зборiв. 
2.Звiт Правлiння про господарсько-фiнансову дiяльнiсть та основнi 
напрями дiяльностi Товариства у 2015р. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт Голови Наглядової ради. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про ро-
боту. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та 
балансу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк та 
порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв). 6.Внесення змiн до 
статуту та затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 7.Прий-
няття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рiшення. 
Прийнятi рiшення: Всi звiти затверджено. Затверджено нову редакцiю 
статуту. Попередньо схвалено значнi правочини, сума яких переви-
щить 25% вартостi активiв. 6.Інформація про дивіденди: протягом 
2015 року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.) (2015р./2014р.): Усього активів: 1455/1331; 
основні засоби (за залишковою вартістю): 635/684; довгострокові фі-
нансові інвестиції: 98/98; запаси: 32/8; сумарна дебіторська заборго-
ваність: 9/21; грошові кошти та їх еквіваленти: 247/51; власний капі-
тал: 372/267; статутний капітал: 661/661; нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток): -289/-394; довгострокові зобов'язання: 10/16; по-
точні зобов'язання: 1073/1048; чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію (грн): 0.00004/-0.00003; скоригований чистий прибуток (зби-
ток) на одну просту акцію (грн.): 0,00004/-0.00003; середньорічна 
кількість простих акцій (шт.): 2642000/2642000; цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом звітного періоду: 0/0; загальна сума ко-
штів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом 
періоду: 0/0.

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

тента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОБУТ»; 
01275905; 76010, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Бельведерська,27; 
(03422)48061. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2016р.  
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: dobrobut.pat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ  
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Орвi-аудит», 34623723.  
5.Інформація про загальні збори: чергові загальні збори відбулися 
17.04.2015р. Кворум зборів: 64,43%. Осiб, що подавали пропозицiї до 
порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загаль-
них зборах та результати розгляду питань: 1.Про обрання лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.Про обрання Голо-
ви та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Про роз-
гляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та 
прийняття рiшення щодо даного звiту. 4.Про розгляд та затвердження 
звiту Генерального директора Товариства за 2014 рiк та прийняття 
рiшення щодо даного звiту. 5.Про розгляд та затвердження звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття 
рiшення щодо даного звiту. 6.Про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2014 рiк та затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi та балансу Товариства за 2014 рiк. 7.Про розподiл прибуткiв 
та збиткiв Товариства за 2014 рiк. 8.Про переобрання складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Щодо питань порядку денного №1 i №2 було об-
рано лiчильну комiсiю, голову та секретаря Загальних зборiв; №3,4,5,6 
звiти затверджено; №7 вирiшено погашати збитки за рахунок отриму-
ваних прибуткiв; №8 переобрано на 3 роки голова ревiзiйної комiсiї 
Бранець М.М., члени ревiзiйної комiсiї Чорна Н.Я., Бiлусяк Г.Й. 6.Ін-
формація про дивіденди: протягом 2015 року рішення щодо випла-
ти дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) (2015р./2014р.): Усього активів: 1182/1281; 
основні засоби (за залишковою вартістю): 1224/1221; довгострокові 
фінансові інвестиції:0/0; запаси: 4/5; сумарна дебіторська заборгова-
ність: 51/54; грошові кошти та їх еквіваленти: 3/2; власний капітал: 
1058/1212; статутний капітал: 430/430; нерозподілений прибуток (не-
покритий збиток): -554/-399; довгострокові зобов'язання: 0/0; поточні 
зобов'язання: 124/69; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.):-0,06/-0,07; скоригований чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію (грн.): -0,07/-0,08; середньорічна кількість простих акцій (шт.): 
1722000/1722000; цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду: 0/0; загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду: 0/0.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОБУТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №72, 14 квітня 2016 р. 
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Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2353 2457
Основні засоби (за залишковою вартістю) 266 360
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 725 1034
Сумарна дебіторська заборгованість 1062 765
Грошові кошти та їх еквіваленти 240 236
Власний капітал 1799 1707
Статутний капітал 128 128
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1604 1530

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 7 130
Поточні зобов’язання і забезпечення 547 620
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.205 0.121
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 0.205 0.121

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 512068 512068

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 

-- --

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

Повне найменування – Приватне акцiонерне товариство «Деревооброб-
ний завод «Явiр»; Код за ЄДРПОУ – 19026166; Місцезнаходження – 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон - (044)481-26-69; 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії – 04.04.16р.; Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://www.yavir.
kiev.ua. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). 

Річні загальні збори проведені 02.04.15р. Перелік питань: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт ревiзора. 
5.Затвердження рiчного звiту. 6.Затвердження розподiлу прибутку. 7.Про 
виплату дивiдендiв. 8.Припинення повноважень членiв наглядової ради. 
9.Обрання членiв наглядової ради. 10.Затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з членами наглядової ради. Всi питання порядку денного 
було розглянуто. Всі звiти затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл 
прибутку та виплату дивiдендiв. Обрано нових членiв наглядової ради та 
затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на 
пiдписання таких договорiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного не було.

Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями за привілейованими 
акціями за простими акціями за привілейованими 

акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 31492.18 0.00 30724.00 31492.18
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0.06 0.00 0.06 0.06
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.00 0.00 21600.70 0.00
Дата складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів . . . . 10.06.2015 . .

Дата виплати дивідендів . . . . 26.06.2015 . .

Опис На момент складання рiчної звiтностi дата складання перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв за 
результатами звітного періоду не визначенi.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД «ЯВIР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товари-
ство «Коломийське автотранспортне пiдприємство» 

2. Код за ЄДРПОУ 03116996; 3.Місцезнаходження емітента: 78200, 
Iвано-Франкiвська обл., м.Коломия, проспект Грушевського,94;  
4.Міжміський код, телефон, факс: 0343324967; 5.Електронна пошто-
ва адреса емітента: reestock@ivf.ukrpack.net ; 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: kolatp.pat.ua ; 7.Вид особливої інформації: При-
пинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення 
або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 

II. Текст повідомлення 1.Дата прийняття рішення про припи-
нення: 12.04.2016р. 2.Рішення про припинення емітента шляхом 
перетворення прийняте річними загальними зборами акціонерів 
ПАТ «Коломийське АТП» (Протокол №1) від 12.04.2016 року. 3.При-
чина такого рішення: покращення оперативності управління, змен-
шення та оптимізація адміністративних та господарських витрат, 
пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, 
як публічне акціонерне товариство. 4.Спосіб припинення: перетво-
рення в товариство з додатковою відповідальністю. 5.Дата прове-
дення загальних зборів, на яких розглядалося зазначене питання: 
12.04.2016 р. 6.Результати голосування: «За» – 1642748 голосів, що 
становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареє-
струвалися для участі в зборах; «Проти» - 0 голосів, що становить 
0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися 
для участі в зборах. 7.Найменування юридичної особи правонас-
тупника, порядок розподілу активів та зобов’язань, розмір статутно-
го капіталу правонаступника після перетворення: Товариство з до-
датковою відповідальністю «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО». Товариство з додатковою відповідальністю «КО-
ЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» із статутним 
капіталом 660500,00 гривень буде повним правонаступником всьо-

го майна, прав та обов’язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 
згідно з передавальним актом. 8.Порядок та умови обміну акцій емі-
тента, який припиняється, на частки юридичної особи – правонас-
тупника: 1).Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в 
частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його 
учасників. 2).Кожен акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО», що перетворюється, має право отримати частку у статутно-
му капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення 
акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальніс-
тю. 3).Розподіл часток створюваного Товариства з додатковою від-
повідальністю «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО» - правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО», відбувається зі збереженням співвідношення кількості ак-
цій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що перетворюється. Одна акція ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКЕ АВ-
ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» номінальною вартістю 0,25 
грн. дорівнює розміру частки в розмірі 0,25 грн. Товариства з додат-
ковою відповідальністю «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО». Розмір частки учасника у статутному капіталі 
Товариства з додатковою відповідальністю «КОЛОМИЙСЬКЕ АВ-
ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», дорівнює розміру загальної 
номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЛОМИЙСЬКЕ АВ-
ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», до перетворення.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. Голова комісії з припи-
нення Остапа Вячеслав Михайлович. Дата 12.04.2016р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО» 
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство "Миргород-
ський завод мiнеральних вод" , 00382651 
Полтавська Миргородський р-н 37600 м.  Мирго-
род вул. Мiнзаводська, буд. 1 тел.  (05355) 
4-36-74

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

12.04.2016

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

http://www.mzmv.com.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Український корпоратив-
ний аудит" , Код ЄДРПОУ 33620564 

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

Чергові загальні збори акціонерів проведені 
10.04.2015 року (Протокол №42 від 10.04.2015 
року)
Перелiк питань порядку денного, що розглядалися 
на загальних зборах:
1. Про обрання робочих органiв загальних зборiв 
акцiонерiв, а саме: лiчильна комiсiя, голова зборiв, 
секретар зборiв.
2. Про затвердження регламенту роботи загальних 
зборiв акцiонерiв.
3. Звiт Генерального директора про результати 
фiнансово – господарської дiяльностi Товариства 
за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Генерального директора.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
5. Звiт Наглядової ради Товариства та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради Товариства.
6. Затвердження фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2014 рiк.
8. Про затвердження списання основних засобiв.
9. Про укладення договору оренди транспортного 
засобу.
10. Про укладення договорiв поставки товарно-
матерiальних цiнностей (преформа, ковпачок).
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не 
надходили. По всім питання порядку денного 
прийняті рішення, окрім питання 7..
Позачергові загальні збори акціонерів проведені 
10.07.2015 року (Протокол №43 від 10.07.2015 
року).
Перелiк питань порядку денного, що розглядалися 
на загальних зборах акцiонерiв:
1. Про обрання робочих органiв загальних зборiв 
акцiонерiв, а саме: лiчильна комiсiя, голова зборiв, 
секретар зборiв.
2. Про затвердження регламенту роботи загальних 
зборiв акцiонерiв.
3. Про внесення змiн до дiючої Генеральної угоди 
№18106N1/2130 вiд 13.02.2006 року, укладеної мiж 
Публiчним акцiонерним товариством «Державний 
експортно-iмпортний банк України» та Приватним 
акцiонерним товариством «Iндустрiальнi та 
дистрибуцiйнi системи», Публiчним акцiонерним 
товариством «Миргородський завод мiнеральних 
вод», Приватним акцiонерним товариством 
«Моршинський завод мiнеральних вод 
«ОСКАР».
Пропозицiй до перелiку питань порядку 
денного не надходило. Iнiцiювала проведення 
загальних зборiв Наглядова рада Товариства. 
По всім питанням порядку денного прийняті 
рішення.

Чергові загальні збори акціонерів проведені 
08.04.2016 року (Протокол №44 від 08.04.2016 
року)
Перелiк питань порядку денного, що розгляда-
лися на загальних зборах:
1. Про затвердження кiлькiсного складу та 
обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови загальних зборiв та 
секретаря загальних зборiв.
3. Про затвердження регламенту роботи 
загальних зборiв акцiонерiв та затвердження 
порядку голосування на загальних зборах.
4. Звiт генерального директора Товариства про 
пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi 
Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Генерального 
директора Товариства.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за результа-
тами перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї Товариства .
6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження фiнансового рiчного звiту 
Товариства за 2015 рiк.
8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2015 рiк.
9. Про затвердження списання основних засобiв 
Товариства.
10. Про внесення змiн до Статуту Товариства, 
що стосуються приведення його у вiдповiднiсть 
до дiючого законодавства щодо захисту прав 
iнвесторiв, шляхом затвердження Статуту 
Товариства у новiй редакцiї.
11. Про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членiв Наглядової ради 
Товариства.
13. Про припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.
15. Про укладення договору оренди транспорт-
ного засобу.
16. Про укладення договорiв поставки товарно-
матерiальних цiнностей.
17. Про припинення повноважень членiв 
лiчильної комiсiї.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
не надходили. По всім питання порядку денного 
прийняті рішення, окрім пиатння 8.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що 
передував 
звітньому

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, 
грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

- - - -

Дата виплати дивідендів - - - -
Опис Рішення про виплату дивідендів не 

приймалось протягом звітного періоду.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ВОД”
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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 БАНК "ТРАСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 35371070
3. Місцезнаходження 01014 мiсто Київ вулиця Сергiя 

Струтинського, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 5024592 (044) 5024593

5. Електронна поштова адреса Nataliia.Kurash@banktrust.com.ua
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
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 

11  квiтня 2016 року (протокол № 12) ухвалено рiшення про припинення 
повноважень Голови Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» Будкiна Сергiя 
Вiкторовича у зв’язку з визначенням нового складу Наглядової ради та об-
ранням нового Голови Наглядової ради. Будкiн Сергiй Вiкторович перебу-
вав на посадi Голови Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» з 16.11.2015р. по 
11.04.2016 р. Будкiн Сергiй Вiкторович непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Акцiями емiтента не володiє. 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
11  квiтня 2016 року (протокол № 12) ухвалено рiшення про припинення 
повноважень Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» Авраменко Воло-
димира Федоровича у зв’язку з визначенням нового складу Наглядової 
ради та обранням нових членiв Наглядової ради. Авраменко Володимир 
Федорович перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» 
з 16.11.2015р. по 11.04.2016 р. Авраменко Володимир Федорович непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на роз-
криття паспортних даних вiдсутня. Авраменко Володимир Федорович 

володiє часткою в статутному капiталi ПАТ Банк «ТРАСТ» в розмiрi 36,4 % 
(43680000,00 грн.). 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
11  квiтня 2016 року (протокол № 12) ухвалено рiшення про припинення 
повноважень Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» Свирида Олексiя 
Петровича у зв’язку з визначенням нового складу Наглядової ради та об-
ранням нових членiв Наглядової ради. Свирид Олексiй Петрович перебу-
вав на посадi Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» з 16.11.2015р. по 
11.04.2016 р. Свирид Олексiй Петрович непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Акцiями емiтента не володiє. 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
11  квiтня 2016 року (протокол № 12) ухвалено рiшення про припинення 
повноважень Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» Потьомкiної Тетя-
ни Вiкторiвни у зв’язку з визначенням нового складу Наглядової ради та 
обранням нових членiв Наглядової ради. Потьомкiна Тетяна Вiкторiвна пе-
ребувала на посадi Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» з 
16.11.2015р. по 11.04.2016 р. Потьомкiна Тетяна Вiкторiвна непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття пас-
портних даних вiдсутня. Акцiями емiтента не володiє. 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
11  квiтня 2016 року (протокол № 12) ухвалено рiшення про припинення 
повноважень Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» Дячука Дмитра 
Сергiйовича у зв’язку з визначенням нового складу Наглядової ради та об-
ранням нових членiв Наглядової ради. Дячук Дмитро Сергiйович перебу-
вав на посадi Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» з 16.11.2015р. по 
11.04.2016 р. Дячук Дмитро Сергiйович непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Акцiями емiтента не володiє. 

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 Маєрян Сорiн Володимирович 
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.11
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК “ТРАСТ”

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 242392 229289
Основні засоби (за залишковою вартістю) 106350 118727
Довгострокові фінансові інвестиції 312 312
Запаси 25380 16457
Сумарна дебіторська заборгованість 95584 73038
Грошові кошти та їх еквіваленти 857 12079
Власний капітал 230467 198693
Статутний капітал 21474 21474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 202103 170329

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 145
Поточні зобов'язання і забезпечення 11925 30451
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

15.54 13.5

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

15.54 13.5

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2045145 2045145
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

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 "СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ "ДIМ 
СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпропетровськ 

вул. Короленко, 21
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0 800 500 310 0 800 500 310

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

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї емiтента – 07.04.2016р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення – Дирекцiя 
ПрАТ  «СК «ДIМ СТРАХУВАННЯ» 

Причини прийняття рiшення - з метою територiального розширення 
сфери дiяльностi;

Найменування та мiсцезнаходження представництва, що було створене - 
Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «Дiм Страхування» «Центральний регiон»; 01004, м.Київ,  
вул. Червоноармiйська/Басейна, будинок 1-3/2, офiс Ф-20;

Функцiї, якi представництво буде виконувати: 
- надання страхових послуг клiєнтам з тих видiв страхування, на якi То-

вариством отримано лiцензiї та укладенi вiдповiднi угоди (договори);
- сприяння органiзацiї i здiйснення статутної дiяльностi Товариства;
- представлення iнтересiв Товариства у взаємовiдносинах з органами 

державної влади, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними 
органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями i фiзичними особа-
ми;

- виконання iнших додаткових функцiй вiдповiдно до рiшень уповнова-
жених органiв 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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.12
(дата)



№72, 14 квітня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

47

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РИНОК «НИВКИ»

2. Код за ЄДРПОУ 24729964
3. Місцезнаходження 04111 м. Київ вул. Щербакова, 

буд. 47
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 400-30-43 (044) 400-30-43
5. Електронна поштова адреса nyvky@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://nivki.emitent.org.ua

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

II. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 

30.03.2016 р. припинено повноваження Генерального директора Ткаченко 
Лариси Анатолiївни у зв'язку зi смертю. Паспортні дані: МЕ №752057, ви-
даний Соломянським РУГУ МВС України в мiстi Києвi 17.08.2006 Непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
мала. Не володiла акцiями товариства. Обiймала посаду Генерального 
директора Товариства з 08.04.2011 року.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 
30.03.2016  р. призначено на посаду Генерального директора безстроково 
Лєщенка Iгоря Миколайовича. Паспортні дані: МЕ №327211, виданий Пе-
черським РУГУ МВС України в мiстi Києвi 02.10.2003. Непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не 
володiє акцiями товариства. Попереднi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх 5 рокiв – Директор ТОВ «Квiткова Галявина».

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 
30.03.2016  р. припинено повноваження Тимчасово виконуючого обов’язки 
Генерального директора Товариства Берещенко-Гашенко Ольги Iванiвни. 
Паспортні дані: СН №204632, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в 
мiстi Києвi 07.05.1996. Замiсть посадової особи призначено Генерального 
директора Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Не володiє акцiями товариства. Посаду 
обiймала з 18.03.2014 р.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 
30.03.2016  р. припинено повноваження Ревiзора Товариства Мiлокост 
Ольги Олександрiвни. Паспортні дані: СН №972070, виданий Жовтневим 
РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 20.11.1998. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Не володiє акцiями 
товариства. Посаду обiймала з 27.03.2012 року. Рiшення щодо призна-
чення посадової особи замiсть звiльненої вiдсутнє.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 
30.03.2016  р. обрано на посаду Голови комiсiї з припинення Товариства 
безстроково Лєщенка Iгоря Миколайовича. Паспортні дані: МЕ №327211, 
виданий Печерським РУГУ МВС України в мiстi Києвi 02.10.2003. Непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. Не володiє акцiями товариства. Попереднi посади, якi обiймала осо-
ба протягом останнiх 5 рокiв – Директор ТОВ «Квiткова Галявина».

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 
30.03.2016  р. обрано на посаду Члена комiсiї з припинення Товариства 
безстроково Литвина Андрiя Степановича. Паспортні дані: СМ №180770, 
виданий Богуславським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 17.10.2000. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба не має. Не володiє акцiями товариства. Попереднi посади, якi обiймав 
за останнi 5 рокiв - юрист ТОВ «Дiлова Брама», юрист ВГО «НФСУ», юрист 
ТОВ «88/99ть».

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 
30.03.2016  р. обрано на посаду Члена комiсiї з припинення Товариства 
безстроково Харчук Наталiю Володимирiвну. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Не володiє акцiями товариства. Попереднi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв - юрист ТОВ «Праг-
нум 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 Лєщенко Iгор Миколайович
Голова комiсiї з припинення (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.11
(дата)

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРIЖАГЛОБУД", 01238979 , 
Дніпропетровська 50026 мiсто Кривий Рiг 
проспект Пiвденний, 1А 056(493-41-02)

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

12.04.2016

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

http://01238979.smida.gov.ua/ 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ПЕРЕХIДНИЙ БАНК 
"РВС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39849797
3. Місцезнаходження 04071 Київ Введенська, 29/58
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)496-2543 (044)496-25-43

5. Електронна поштова 
адреса

kulish@ubg.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 
7. Вид особливої 
інформації

II. Текст повідомлення
Виконуючою обовязки директора ПАТ «Перехiдний банк «РВС 

БАНК» Листопад О. В. 12.04.2016 року звiльнено Мiлюшко Тетяну 
Володимирiвну з займаної посади за угодою сторiн, вiдповiдно до п. 1 
ст. 36 КЗпП України (Наказ №20/16-К вiд 12.04.2016 року). Пiдстава - 
заява Мiлюшко Т. В.

Мiлюшко Т. В. перебувала на посадi Головного бухгалтера 
ПАТ  «Перехiдний банк «РВС БАНК» з 11.08.2015 року по 12.04.2016 
року.

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета 
акцiй емiтента - 0 %.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової 
особи немає.

Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: Головний бух-
галтер ПАТ «Омега Банк», Головний бухгалтер АТ «Сведбанк». 

Виконуючою обов'язки директора ПАТ «Перехiдний банк «РВС 
БАНК» Листопад О. В. призначено виконуючою обовязки головного 
бухгалтера ПАТ «Перехiдний банк « Лiсовенко Лесю Станiславiвну з 
13.04.2016 року ( Наказ №21/16-К вiд 12.04.2016 року) , пiдстава - зая-
ва Лiсовенко  Л. С..

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета 
акцiй емiтента - 0 %.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової 
особи немає.

Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: Головний 
спецiалiст, начальник вiддiлу, заступник начальника управлiння, в. о. го-
ловного бухгалтера, головний бухгалтер ПАТ «АКБ «Київ». 

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 Листопад Олеся Василiвна
виконуюча обов'язки 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.12
(дата)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00476808)

Повідомлення про внесення змін до повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство»( 
ПАТ «Хмельницькрибгосп»)

Шановні акціонери!
ПАТ «Хмельницькрибгосп» повідомляє про:

I. Внесення змін до порядку денного (переліку питань, що виносяться на 
голосування) чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квіт-
ня 2016р. о 12:00 годині за адресою: Україна,31530, Хмельницька об-
ласть, Летичівський р-н, смт Меджибіж, вул.Чкалова,58 (повідомлення 
про скликання чергових зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень. Цінні 
папери України» за № 55 (4343) від 28.03.2016р.), шляхом включення до-
даткових питань:

10. Про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії;
11.Обрання члена Ревізійної комісії.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися до 

27.04.2017 року із зазначенням їх характеру та граничної вартості.
II. Внесення змін до повідомлення про проведення Загальних зборів ак-

ціонерів, які відбудуться 27 квітня 2016р. о 12:00 годині за адресою: 

Україна,31530, Хмельницька область, Летичівський р-н, смт Меджибіж, вул.
Чкалова,58 (повідомлення про скликання чергових зборів акціонерів опублі-
ковано в «Бюлетень. Цінні папери України» за № 55 (4343) від 28.03.2016р.), 
а саме інформацію про основні показники фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ «Хмельницькрибгосп» викладено в наступній редакції:

Найменування показника 2015 рік 2014 рік
Усього активів 3530 4801
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 1309 1504
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 72 15
Сумарна дебіторська заборгованість 504 1007
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 49
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (13579) (13624)
Власний капітал (11316) (11361)
Статутний капітал 2263 2263
Довгострокові зобов'язання 10015 7553
Поточні зобов'язання 4831 8609
Чистий прибуток (збиток) 45 (887)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9052000 9052000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 85

Наглядова рада ПАТ «Хмельницькрибгосп

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 "КРИСТАЛБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 39544699
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ вул. Кудрявьский 

узвiз, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс /044/5904661 /044/5904664
5. Електронна поштова адреса o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http:\\crystalbank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРИСТАЛБАНК» (надалi за текстом — Банк) вiд 12.04.2016 року № б/н, у 
зв’язку з прийняттям 16.03.2016 року Спостережною радою Банку рiшення 
про обрання з 18.03.2016р. Головою правлiння Банку Гребiнського Леонiда 
Андрiйовича та для приведення у вiдповiдностi до вимог ст.. 39 Закону 
України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», прийнято наступне:

- відкликати (припинити) повноваження Гребінської Оксани Володими-
рівни з 12.04.2016р. як незалежного члена Спостережної ради Банку та 
одночасно обрати її з 13.04.2016р. строком на три роки членом Спостереж-
ної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК». 

Гребінська Оксана Володимирівна є асоційованою особою Голови 
Правління Банку Гребінського Л.А. та не є незалежним членом Спосте-
режної ради Банку.

Протягом останнiх п’яти рокiв Гребiнська О.В. обiймала наступнi поса-
ди: незалежний член Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (з 
17.03.2015р.), Заступник Голови Правлiння ПАТ «АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», 
радник Голови Правлiння ПАТ «АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», директор депар-
таменту фiнансового менеджменту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК».

Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє.

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 Жабська Iрина Миколаївна
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.13
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИСТАЛБАНК”

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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА 
БІСКВІТНА ФАБРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ 00377265
3. Місцезнаходження 61017 м. Харків вул. Лозівська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 712-90-07 (057) 712-90-07
5. Електронна поштова адреса info@biscuit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.biscuit.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА» (надалi — Товариство) 

повідомляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товари-
ства, складеного станом на 11.04.2016 р. (вих.№ 111456зв від 
12.04.2016 р.), отриманого Товариством 13.04.2016 р. від ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України», у акціонера — юридичної особи ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОБОДА», код за ЄДРПОУ 
22677163 (місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8), розмір пакета 
акцій збільшився, а саме: до зміни кількість голосуючих акцій становила 
1990095 шт. простих іменних акцій, розмір частки 86,1196% від загаль-
ної кількості акцій та 92,2884% від кількості голосуючих акцій; після змі-
ни кількість голосуючих акцій становить 1990318 шт. простих іменних 
акцій, розмір частки 86,1293% від загальної кількості акцій та 92,2477% 
від кількості голосуючих акцій. 

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 Коваленко А.А.
Голова Правління-

Генеральний директор
(під-
пис)

(ініціали та прізвище 
керівника) 

М.П. 2016.04.13
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА”
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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 ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ "МИКОЛАЇВГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05410263
3. Місцезнаходження 54000 м.Миколаїв Чигрина 159
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01 

5. Електронна поштова 
адреса

company@mkgas.com.ua

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

http://mk.104.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 

11.04.2016 року прийнято рiшення припинити з 01.05.2016 року повнова-
ження Члена Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради — ОЛУБЕРА 
ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. про-
стих iменних акцiй). Повноваження припиненi у зв’язку з переобранням по-
вного складу Наглядової ради. Посадова особа перебувала на посадi члена 
Наглядової ради з 29.04.2013р. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення припинити з 01.05.2016 року повнова-
ження Члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради — ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. 
Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% 
(1 шт. простих iменних акцiй). Повноваження припиненi у зв’язку з переоб-
ранням повного складу Наглядової ради. Посадова особа перебувала на 
посадi члена Наглядової ради з 29.04.2013р. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення припинити з 01.05.2016 року повнова-
ження Члена Наглядової ради — Загороднього Романа Васильовича, пас-
порт СН №112028. виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi 
Києвi, 08.02.1996. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. По-
вноваження припиненi у зв’язку з переобранням повного складу Наглядової 
ради. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. По-
садова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 29.04.2013р. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення припинити з 01.05.2016 року повнова-
ження Члена Ревiзiйної комiсiї, Голови Ревiзiйної комiсiї — ОРАТРА 
IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693. Володiє част-
кою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих 
iменних акцiй). Повноваження припиненi у зв’язку з переобранням повного 
складу Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа перебувала на посадi члена 
Ревiзiйної комiсiї з 29.04.2013р. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення припинити з 01.05.2016 року повнова-
ження Члена Ревiзiйної комiсiї, Секретаря Ревiзiйної комiсiї — СТАМА ВЕН-
ЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952. Володiє часткою у статутно-
му капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). 
Повноваження припиненi у зв’язку з переобранням повного складу Ревiзiйної 
комiсiї. Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 
29.04.2013р. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення припинити з 01.05.2016 року повнова-
ження Члена Ревiзiйної Комiсiї — Куницi Дарини Леонiдiвни, паспорт МЕ 
№987372, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, 
03.03.2010. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Повно-
важення припиненi у зв’язку з переобранням повного складу Ревiзiйної 
комiсiї. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 
29.04.2013р. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради з 
01.05.2016 року Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) 
— представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, який володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Зго-

да на розкриття паспортних даних не надана, представник акцiонера част-
кою у статутному капiталi Товариства не володiє. Iнформацiя щодо iнших 
посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу об-
рано з 01.05.2016р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товари-
ства. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради з 
01.05.2016 року Мiлькевич Вiталiй Павлович — представник акцiонера 
СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES 
LIMITED), HE 290927, який володiє часткою у статутному капiталi Това-
риства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Згода на роз-
криття паспортних даних не надана, представник акцiонера часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Iнформацiя щодо iнших по-
сад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову осо-
бу обрано з 01.05.2016р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв 
Товариства. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради з 
01.05.2016 року Iан Бьорд (Ian Bird) — представник акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, 
який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% 
(1 шт. простих iменних акцiй). Згода на розкриття паспортних даних не нада-
на, представник акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.05.2016р. строком до 
наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради з 
01.05.2016 року Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) — пред-
ставник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), HE 291552, який володiє часткою у статутному капiталi Товари-
ства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Згода на розкриття 
паспортних даних не надана, представник акцiонера часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.05.2016р. 
строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради з 
01.05.2016 року Кондратенко Iрина Iванiвна — представник акцiонера 
ПАТ «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», 
який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 25% + 
1 акцiя (2019401 шт. простих iменних акцiй). Часткою у статутному капiталi 
Товариства не володiє. Згода на розкриття паспортних даних не надана. 
Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: НАК «Нафтогаз України», начальник управлiння з питань корпоратив-
них вiдносин та цiнних паперiв корпоративного управляння Департаменту 
майнових та корпоративних вiдносин до вересня 2015 року, з вересня 2015 
року — заступник начальника управлiння з питань корпоративних вiдносин 
та цiнних паперiв корпоративного управлiння Департаменту майнових та 
корпоративних вiдносин. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадову особу обрано з 01.05.2016р. строком до наступ-
них рiчних Загальних зборiв Товариства. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї з 
01.05.2016 року МОРОЗОВ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ — представник 
акцiонера ПАТ «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ», який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 
25% + 1 акцiя (2019401 шт. простих iменних акцiй). Часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Згода на розкриття паспортних даних не 
надана. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: з 10.2006 по 02.2012 — начальник Управлiння контрольно-
ревiзiйної роботи ДК «Газ України». З 03.2012 по 07.2014 — заступник на-
чальника управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ НАК «Нафто-
газ України». З 07.2014 по теперiшнiй час — заступник директора 
Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ НАК «Нафтогаз України». Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу 
обрано з 01.05.2016р. строком на три роки. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї з 
01.05.2016 року СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952, 
який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% 
(1 шт. простих iменних акцiй). Iформацiя щодо iнших посад, якi обiймала 
посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня. Непогашеної 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
“МИКОЛАЇВГАЗ”
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судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано 
з 01.05.2016р. строком на три роки. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ», якi вiдбулися 
11.04.2016 року прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї з 
01.05.2016 року ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS 
LTD), 1763693, який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у 
розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Iформацiя щодо iнших по-
сад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову 
особу обрано з 01.05.2016р. строком на три 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 Удод Володимир Володимирович
Заступник голови 
правлiння з фiнансово-
економiчних питань

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.11
(дата)

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

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ 
ЗАВОД" , 05393108 Дніпропетровська 
немає 53201 мiсто Нiкополь проспект 
Трубникiв, будинок 91 (05662) 2-30-69

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

12.04.2016

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

www.ptz-nik.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю аудиторськая фiрма 
«Аудит-Днiпрконсульт», 24600006

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

Загальні збори не проводолись — не 
прийнято рішення Наглядовою радою

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6195 17596
Основні засоби (за залишковою вартістю) 991 1599
Довгострокові фінансові інвестиції 866 866
Запаси 3 11
Сумарна дебіторська заборгованість 1908 14100
Грошові кошти та їх еквіваленти 968 102
Власний капітал -137537 -120675
Статутний капітал 364751 364751
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -534154 -517292
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 52470 57857
Поточні зобов'язання і забезпечення 91262 80414
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.04484 -0.08145
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 376032000 376032000
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 цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД”

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «Гештальт»
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ге-

штальт» (ідентифікаційний код: 34578037, місцезнаходження: 03062, 
м. Київ, проспект Перемоги, 67) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2016 року за адре-
сою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцігська, будинок № 3-а, офіс № 115.

Початок загальних зборів акціонерів о 12 годині 00 хвилин.
Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для 

участі у загальних зборах акціонерів, здійснюється за місцем проведен-
ня загальних зборів акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів та представників акціонерів — 10 го-
дин 00 хвилин 29 квітня 2016 року.

Закінчення реєстрації акціонерів та представників акціонерів — 11 го-
дин 45 хвилин 29 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів буде здійснювати-
ся реєстраційною комісією у складі 2-х осіб, які призначені Головою 
правління Компанії.

Право на участь у загальних зборах акціонерів мають акціонери При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гештальт», вклю-
чені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь (включені до 
переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину за три дні до для 
проведення зборів), або їх представники. Для підтвердження свого права 
на участь у загальних зборах акціонерів, акціонери, що прибули на збо-
ри, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів — паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України, на представництво інтересів акціонера на загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складений станом на 24 годину 26 квітня 2016 року.

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

прийняття рішення про обрання Голови та секретаря Загальних 1. 
зборів;

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 2. 
Ревізора;

затвердження річного Звіту Компанії;3. 
розподіл прибутку і збитку Компанії. 4. 

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акці-
онерів, з 25 квітня 2016 року по 29 квітня 2016 року у робочій час (з 09 
години до 18 години, крім суботи та неділі, обідня перерва з 13 по 14 годи-
ну) за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцігська, будинок № 3-а, офіс 
№ 115. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами 
— Голова правління Хандашко Юрій Васильович, тел. 044-492-97-47.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
2015 рік 2014 рік

Усього активів 23239 22301
Основні засоби 131 93
Довгострокові фінансові інвестиції 19209 18741
Запаси 8 24
Сумарна дебіторська заборгованість 1465 2205
Грошові кошти та їх еквіваленти 2168 1073
Нерозподілений прибуток 10152 11581
Власний капітал 20544 20778
Статутний капітал 8000 8000
Довгострокові зобов'язання 1777 973
Поточні зобов'язання 918 550
Чистий прибуток (збиток) -234 344
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 4

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЕШТАЛЬТ»
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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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ 00292333
3. Місцезнаходження 69014 м. Запоріжжя 

вул. М. Краснова, 12-а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0612) 65-31-55 (0612) 65-31-55

5. Електронна поштова 
адреса

marinaem@zpnerudprom.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://00292333.smida.gov.ua/em_reports

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Пакет власника акцiй ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИ-

ФIКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «КОНЦЕПТ» ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНТЕХНОЛОГIЇ» 
(мiсцезнаходження: 50002, Днiпропетровська обл., Криворiзький р-н,  
м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219, код за ЄДРПОУ 33874456, 
реєстрацiйний код за ЄДРIСI 2331336) без змін. Розмiр частки акцiонера 
17,4232 % загальної кiлькостi акцiй, 17,4493% загальній кількості голо-
суючих акцій. Кiлькiсть акцiй 9218260 штук. 

Пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ «Компанiя з управлiння активами «Iнвестицiйний дiм «МЕ-
ГАПОЛИС» (Пайовий венчурний не диверсифiкований закритий 

iнвестицiйний фонд «МЕГАПОЛIС-IНВЕСТ») (мiсцезнаходження: 04070, 
м. Київ, Подiльський р-н, вул. Почайнинська, буд. 38, код за ЄДРПОУ 
35690099, реєстрацiйний код за ЄДРIСI 2331389) без змін. Розмiр част-
ки акцiонера 23,7160 % загальної кiлькостi акцiй, 23,7516% загальній 
кількості голосуючих акцій. Кiлькiсть акцiй 12547687 штук. 

Пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Ре-Бона» (мiсцезнаходження: 02100, м. Київ, 
вул. Будівельників, буд. 21/9 — А, код за ЄДРПОУ 37203126) зменшився 
на0,0964% загальної кiлькостi акцiй, на 0,0965% загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй — на 51000 штук. Розмiр частки акцiонера до змiни па-
кета акцiй: 24,9009 % загальної кiлькостi акцiй, 24,9382% загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни пакета акцiй: 24,8045 % загальної 
кiлькостi акцiй, 24,8417% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть 
акцiй до змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй: 13174548 штук, пiсля змiни: 13123548 штук. 

Пакет власника акцiй ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ» (мiсцезнаходження: 04070, 
м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10, код за ЄДРПОУ 24747790) збільшився 
на 0,1622% загальної кiлькостi акцiй, на 0,1625% загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй — на 85847 штук. Розмiр частки акцiонера до змiни па-
кета акцiй: 9,9901 % загальної кiлькостi акцiй, 10,005% загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй, пiсля змiни пакета акцiй: 10,1523 % загальної кiлькостi 
акцiй, 10,1675% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кiлькiсть акцiй до 
змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй: 5285544 штук, пiсля змiни: 5371391 штук. 

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 Верховський С. С.
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.04.13
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ”

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТУРБОТА»

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 «ТУРБОТА»
2. Код за ЄДРПОУ: 30784145
3. Місцезнаходження: 04116 м.Київ, Старокиївська, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5937981, 044 5937981
5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-

товується емітентом для розкриття інформації: turbota.kiev.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
13.04.2016 року посадова особа головний бухгалтер Райдано-

ва Світлана Петрівна звільнена з посади наказом директора При-
ватного акціонерного товариства «Турбота» від 13.04.2016 року 
№ 03 за власним бажанням. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Строк перебування на посаді: 10.03.2016 - 
13.04.2016. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість звільненої особи на посаду головного бухгалтера ніко-
го не призначено.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством.

2. Директор Захожий I.В.
13.04.2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«КИЇВВОДОКАНАЛ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ: 03327664
Місцезнаходження: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
Міжміський код, телефон та факс: (044) 288-87-88, 254-32-61
Електронна поштова адреса: public@vodokanal.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.vodokanal.kiev.ua
Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства від 07.04.2016, на підставі Ста-

туту Товариства, з 11.04.2016 припинено повноваження (звільнено) Голо-
ви правління Білика Андрія Олексійовича.

Паспорт: СО №964767 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в  
м. Києві 23.04.2002 року. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини. Володіє часткою в статутному капіталі Това-
риства у розмірі 0,0004% (3060 акцій). На посаді перебував з 07.03.2014.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 07.04.2016, на підставі Ста-
туту Товариства, обрано (призначено) з 12.04.2016 строком на 5 років на 
посаду Голови правління Новицького Дмитра Юрійовича.

Паспорт: СН №651431 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в  
м. Києві 28.11.1997 року. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини. Часткою в статутному капіталі Товари-
ства не володіє. Посадова особа займала посади протягом останніх п’яти 
років: начальник Головного управління комунального господарства (у 
2012 році перейменоване на Департамент житлово-комунальної інфра-
структури) Київської міської державної адміністрації.

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

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Голова правління – генеральний директор Новицький Дмитро Юрійович
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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 «ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФА-
БРИКА»; 00382094; вул. Артема, 7, м. Запоріжжя, Жовтневий, Запорiзька 
область, 69063, Україна; 061-213-77-62.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2016.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська компанія «Аваль»», 32440628.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2015 року. Кво-

рум зборів: 71% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгля-
далися на загальних зборах: 

1. Обрання лічильної комісії та секретаря річних Загальних зборів акці-
онерів Товариства.

2. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2014 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

4. Прийняття рішення про затвердження річної звітності та балансу То-
вариства за 2014 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Про визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-
ків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році. Прийняття рішення про 
виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товари-
ством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодав-
ства України.

8. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом ви-
кладення його у новій редакції.

Результаті розгляду:
1. Обрати секретарем річних Загальних зборів Товариства начальника 

юридичного відділу ПАТ «ЗКФ» Сергач Кристину Олександрівну;
Обрати лічильну комісію у складі: Галіченко Юлія Віталіївна – голова 

комісії, Литвин Валентина Миколаївна, Попудрібко Ольга Миколаївна – 
членик комісії.

2. Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, роботу виконавчої дирекції 
ПАТ «ЗКФ» за 2014 рік визнати задовільною.

3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, роботу реві-
зійної комісії ПАТ «ЗКФ» за 2014 рік визнати задовільною.

4.Затвердити річну звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2014 рік.
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році. Прийняття рішення про 
виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

7. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом 
одного року з дати прийняття даного рішення, на суму від 13 194 250, 00 грн., 
але не перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2014 рік.

Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одного 

року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії 
щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів на суму від  
13 194 250, 00 грн., але не перевищує 50 відсотків вартості активів Товари-
ства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік, за умови одержання 
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

Протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів Наглядо-
вій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів на суму від 13 194 250, 00 грн., але не 
перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фі-
нансової звітності за 2014 рік.

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом 
одного року з дати прийняття даного рішення, на суму від 26 388 000 грн. і 
більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансо-
вої звітності за 2014 рік

Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одного 
року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії 
щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів на суму від  
26 388 000 грн. і більше 50 вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності за 2014 рік, за умови одержання попереднього дозво-
лу Наглядової ради Товариства.

Протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів Наглядо-
вій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів на суму від 26 388 000 грн. і більше  
50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності за 2014 рік.

8. Затвердити внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції.

Доручити підписання статуту голові зборів Козаченку Олександру Гри-
горовичу.

Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через 
представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в 
установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту То-
вариства у новій редакції.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
прий малось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 61193 52777
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34013 23269
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10929 10689
Сумарна дебіторська заборгованість 12002 14646
Грошові кошти та їх еквіваленти 3497 3365
Власний капітал 18672 12548
Статутний капітал 17416 17416
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19696 -17896
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 13991 13830
Поточні зобов'язання і забезпечення 28530 26399
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,51 -0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,51 -0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3483215 3483215
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщен-
ня цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА 
ФАБРИКА», 32744083, 10014 Жито-
мирська область м.Житомир, вул.Лер-
монтовська, 5, (0412) 37-94-98; 48-11-31

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

 13.04.2016 

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

vishpha.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Рынок акций Украины завершил торги во 
вторник ростом биржевых индексов

Украинский рынок акций завершил торги во вторник 
ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской бир-
жи» (УБ) повысился на 593,51 пункта, индекс ПФТС – на 
1,29%, до 231,32 пункта.

Объем торгов на УБ составил 10,1 млн грн, в том чис-
ле акциями – 9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 377,65 млн грн, в 
том числе акциями – 0,3 млн грн.

В «индексной корзине» УБ больше всех подорожали 
бумаги «Центрэнерго» (+5,81%), «Азовстали» (+5,12%) и 
Райффайзен Банка Аваль (+0,78%).

Снизились в цене акции «Донбассэнерго» (-1,54%) и 
«Мотор Сичи» (-0,54%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+6,13%) и «Мотор Сичи» (+0,06%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник к 16:15 кв повысился на 0,49% - до 439,92 пункта 
при объеме торгов 3,5 млн злотых (23,8 млн грн).

В росте лидировали акции «Агротона» (+5,69%), 
«Астарты» (+2,7%) и KSG Agro (+1,36%).

Дешевели акции агрохолдинга ИМК (-1,41%) и «Кер-
нела» (-0,53%).

Рынок акций Украины в среду утром 
корректируется вниз

Украинский рынок акций начал торги в среду снижени-
ем биржевых индексов в рамках коррекции после не-
скольких дней восстановления: индикатор «Украинской 
биржи» (УБ) к 11:20 кв просел на 2,79% - до 576,96 пун-
кта, индекс ПФТС – на 0,08%, до 231,14 пункта.

Все индексные акции УБ находились в «красной зоне». 
Тройку лидеров снижения составили бумаги Авдеевско-
го коксохимзавода (-12,39%), «Донбассэнерго» (-11,99%) 
и «Укрнафты» (-3,92%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-0,83%) и «Мотор Сичи» (+0,02%).

По мнению аналитика онлайн-брокера «Свит Инвест» 
Сергея Гончаренко, украинский рынок акций еще не ис-
черпал импульс роста и в среду или в ближайшие дни 
возможны дальнейшие попытки покупателей взять от-
метку 600 пунктов по индексу УБ.

«Поведение «быков» и «медведей» в районе указанного 
уровня и определит дальнейшую расстановку сил и, соот-
ветственно, вектор направления отечественного фондово-
го рынка», - сказал он агентству «Интерфакс-Украина».

В то же время аналитики инвесткомпании «Кинто» 
предупреждают, что трейдерам, которые рассчитывают 
только на одну торговую сессию, в среду имеет смысл 
играть на понижение из-за высокой вероятности паузы в 
росте после ряда положительных торговых сессий.

Еврокомиссия предложила ужесточить 
требования к раскрытию налоговой 

информации компаний
Европейская комиссия во вторник представила про-

ект новых правил, касающихся раскрытия данных о при-
были и налогах транснациональных компаний, говорит-
ся в пресс-релизе ЕК.

Еврокомиссия предложила обязать компании, действую-
щие на территории ЕС и с годовым оборотом свыше  
750 млн евро, раскрывать данные о прибыли и уплаченных 
налогах по каждой стране, где они ведут бизнес. Также пред-
полагается, что они будут сообщать информацию о количе-
стве сотрудников, характере операций и не только.

«Если предложение будет принято, Европа продемон-
стрирует свое лидерство в борьбе с уклонением от на-
логов», - заявил заместитель председателя ЕК Валдис 
Домбровскис.

По оценкам Еврокомиссии, новые правила будут при-
менимы к 6,5 тыс. компаний по всему миру, включая  
2 тыс. со штаб-квартирами в Европе. Предложению 
предстоит пройти процесс согласования с правитель-
ствами отдельных стран ЕС, который может занять не-
сколько месяцев.

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС»; 04872300; 65490 Одеська область 
Бiляївський район м. Теплодар вул. Комунальна 1; 0487053454.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 12.04.2016.

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

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

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

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  781  839
Основні засоби (за залишковою вартістю)  732  781

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  20  27
Сумарна дебіторська заборгованість  5  5
Грошові кошти та їх еквіваленти  24  26
Власний капітал  673  739
Статутний капітал  4960  4960
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -4287  -4221

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  108  100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -1.33064520  -0.60483870

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

 -1.33064520  -0.60483870

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  49600  49600
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Голова правлiння ____________ Некрасов Юрiй Петрович

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС»

НОВИНИ
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К ужесточению правил Брюссель подтолкнула публи-
кация «панамского досье». 3 апреля Международный 
консорциум журналистских расследований (ICIJ), бази-
рующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 
11,5  млн документов, в которых указывается, что бази-
рующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регу-
лярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать 
санкций и уходить от налогов.

Ежегодно страны ЕС недосчитываются от 50 млрд до 
70 млрд евро налоговых поступлений из-за действий 
корпораций, направленных на уход от налогов, свиде-
тельствуют данные исследования для Европарламента.

Представители ФРС расходятся во 
мнениях относительно дальнейшей 

политики ЦБ
Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Фила-

дельфии и Далласа высказались за осторожный подход 
к дальнейшему ужесточению кредитно-денежной поли-
тики американским Центробанком, отметив, в частности, 
недостаточные темпы инфляции и экономического роста 
в США.

Председатель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер зая-
вил, что считает американскую экономику в целом здо-
ровой, однако устойчиво низкие инфляционные риски 
вызывают сомнения в движении инфляции в США к це-
левому показателю Федрезерва, составляющему 2%.

«Эти соображения заставляют меня придерживаться 
более консервативного подхода к политике, по крайней 
мере, в ближайшей перспективе, - заявил П.Харкер, вы-
ступая в Филадельфии. - Я не могу сказать с определен-
ностью, как будет дальше развиваться кредитно-
денежная политика, однако полагаю, что было бы 
разумным подождать усиления инфляционных ожида-
ний, прежде чем вновь поднимать ставку».

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в интервью CNBC 
заявил, что повышение ставки Федрезервом в декабре 
было верным шагом, однако слабые темпы экономиче-
ского подъема в США означают, что потребуется время, 
прежде чем ставка снова будет увеличена.

«Декабрьский подъем ставки был правильным шагом, 
однако, я думаю, теперь нам стоит набраться терпе-
ния,  - заявил Р.Каплан. - Следующий шаг Федрезерв мо-
жет сделать уже в не столь отдаленном будущем, если 
темпы роста ВВП США восстановятся в соответствии с 
нашими ожиданиями».

Согласно среднему прогнозу экспертов, опрошенных 
агентством Bloomberg, рост ВВП США в первом квартале 
2016 года замедлился до 1,2% в годовом выражении по 
сравнению с 1,4% в четвертом квартале прошлого года.

Минторг США опубликует предварительные данные о 
ВВП за январь-март 28 апреля.

Другой представитель Федеральной резервной систе-
мы (ФРС) - глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер - зая-
вил во вторник, что риски для американской экономики, 
связанные с волатильностью финансовых рынков и сла-
бостью мировой экономики, «сошли на нет», а инфляци-
онный прогноз «укрепился».

«С учетом степени ослабления глобальных рисков, 
сказывающихся на экономике США, было бы разумно 
сохранить курс постепенного и последовательного по-

вышения ставки», - заявил Дж.Лэкер, отметив, что дол-
лар ослаб с января этого года и сдерживающее влияние 
сильного доллара на американскую экономику «дей-
ствительно осталось позади».

Как сообщалось, американский ЦБ сохранил базовую 
процентную ставку в целевом диапазоне 0,25-0,50% го-
довых на мартовском заседании. График прогнозов ру-
ководителей ФРС, опубликованный по итогам этого за-
седания, предполагает два повышения ставки в 2016 
году против четырех, ожидавшихся в декабре.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой 
ставки, рынок ожидает лишь одного ее подъема в этом 
году.

Председатель ФРБ Сан-Франциско Джон Уильям счи-
тает обоснованными 2-3 повышения ставки в 2016 году.

«Точные сроки следующего шага не столь важны, если 
кредитно-денежная политика ФРС остается на основной 
траектории», - заявил он.

США увеличили дефицит бюджета  
в I финполугодии почти на 5%

Дефицит госбюджета США в марте вырос более чем 
вдвое и составил $108,043 млрд по сравнению с $52,918 
млрд за тот же месяц годом ранее, сообщило министер-
ство финансов страны.

В результате в первом полугодии 2016 финансового 
года, который начался 1 октября прошлого года, дефицит 
бюджета увеличился на 4,9% - до $461,044 млрд против 
$439,481 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Поступления в бюджет в марте сократились на 3% и 
составили $228 млрд. Это обусловлено снижением на-
логовых поступлений как со стороны компаний, так и 
физических лиц.

При этом расходы в прошлом месяце подскочили на 
17% - до $336 млрд. В том числе повысились затраты на 
оборонные программы и медицинское страхование (про-
грамма Medicare).

Без учета календарных факторов отрицательное 
сальдо бюджета в марте составило порядка $102 млрд.

Доходы бюджета за первое финполугодие увеличи-
лись на 4%, превысив $1,476 трлн, затраты выросли на 
4,2% - до более чем $1,937 трлн.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозиру-
ет на 2016 финансовый год дефицит госбюджета на 
уровне $544 млрд, или 2,9% ВВП страны.

Дефицит госбюджета США по итогам 2015 финансо-
вого года, который завершился 30 сентября, снизился на 
9,2% и составил $438,9 млрд, или 2,5% ВВП. Это мини-
мальный дефицит с 2007 года как в долларовом выра-
жении, так и в отношении к объему ВВП. Таким образом, 
прошлогодний результат - самый низкий за время пре-
зидентства Барака Обамы.

Последний раз годовой профицит бюджета фиксиро-
вался в США в 2001 году. В 2009 году был достигнут мак-
симальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% 
ВВП).

Средний размер дефицита бюджета страны за по-
следние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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44. ЗАТ ІНФУЗІЯ 29
45. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 6
46. ПРАТ КИЇВСЬКА ПМК-237 10
47. ПАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1
41

48. ПАТ КІРОВОГРАДАВТОТРАНС 16
49. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 12
50. ПАТ КОБЛЕВО 23
51. ПАТ КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 43
52. ПАТ КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 44
53. ПАТ КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 37
54. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 35
55. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 43
56. ПАТ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ТРАНСПОРТЕР» 16
57. ПАТ КОРОСТИШІВГАЗ 35
58. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОРТЕКС» 25
59. ПАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД 18
60. ПРАТ КРЕАТИВ 38
61. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ» 40
62. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 47

63. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 17
64. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 17
65. ПАТ КРИСТАЛБАНК 48
66. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 12
67. ПАТ МАРС 11
68. ПАТ МИКОЛАЇВГАЗ 49
69. ПАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 45
70. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОМІТЕТ 35
71. ПРАТ МІТЕЛ 12
72. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 11
73. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «МІКРОКЛІМАТ» 18
74. ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ 10
75. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД 50
76. ПРАТ НЬЮ СЕРВІС 12
77. ПРАТ ОБЛРЕМБУД 15
78. ПРАТ ОДЕСАЕЛЕКТРОМАШ 6
79. ВАТ ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС 53
80. ПРАТ ОДЕСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 9
81. ВАТ ОЗЕРЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ГІДРОТЕХНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
36

82. ПРАТ ПАРК ІНВЕСТ 11
83. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 6
84. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 16
85. ПАТ ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» 47
86. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 25
87. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» 19
88. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«РІВНЕОБЛГАЗ»
20

89. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«МОНАСТИРИСЬКГАЗ»

26

90. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 42
91. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 38
92. ПАТ РАДСАД 23
93. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 6
94. ПРАТ РИНОК НИВКИ 47
95. ПРАТ РІВНЕ-БОРОШНО 10
96. ПАТ СКЛОПРИЛАД 27
97. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 10
98. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕХАНІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

КОЛОНА №6 УКРХМІЛЬБУД»
18

99. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №1

38

100. ПРАТ СТАРО-КРИМСЬКИЙ КАР’ЄР 6
101. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЕШТАЛЬТ» 50
102. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 46
103. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПОЛІС 30
104. ПАТ ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №15143
37

105. ПРАТ ТУРБОТА 51
106. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ 25
107. ПАТ ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 28
108. ПАТ ФІНБАНК 41
109. ПАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 13
110. ПРАТ ХАЙТЕК ПАРК 10
111. ТОВ ХАРКІВЖИТЛО 19
112. ПАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 48
113. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ
21

114. ПАТ ХІМТЕПЛОМАШ 31
115. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

48

116. ПАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 22
117. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 18
118. ПРАТ ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕЛЕКОМ-

СЕРВІС»
5
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 129,77 грн 
На рік — 1557,24 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16082
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
13.04.2016 р. 


