
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про внесення змін до Вимог до до-
говору про обслуговування рахунку в цінних паперах» 
(далі - Проект) розроблений департаментом регулюван-
ня депозитарної та клірингової діяльності відповідно до 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України 
«Про депозитарну систему України» з метою забезпе-
чення захисту прав інвесторів та дотримання учасника-
ми ринку цінних паперів вимог актів законодавства.

Проектом передбачається внесення змін до Вимог до 
договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року 
№ 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
02 вересня 2013 року за № 1502/24034 (далі – Вимоги).

Вимоги поширюються на власників, у тому числі держа-
ву/територіальну громаду, управління цінними паперами 
якої здійснює суб'єкт управління об'єктами державної 
власності/комунальної власності, визначений відповідно 
до законодавства (далі - суб'єкт управління), співвласни-
ків цінних паперів, нотаріусів, на депозит яких внесені цін-
ні папери (далі - депонент), та депозитарні установи при 
укладенні договору про обслуговування рахунку в цінних 
паперах (далі - Договір), внесенні змін до нього.

Проектом передбачається встановлення можливості 
відображення певних норм, які визначають деякі техно-
логічні аспекти проведення депозитарних операцій, що 
пов’язані із здійсненням розрахунків за правочинами 
щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка 
цінних паперів проти оплати», у внутрішніх документах 

депозитарної установи. У зв’язку з чим, зазначена норма 
не є обов’язковою для включення до умов договору, 
оскільки відповідно до Вимог депозитарна установа 
зобов’язана ознайомити депонента перед укладенням 
договору із своїми внутрішніми документами. 

Пропонується також передбачити можливість визна-
чати окремі питання взаємодії депозитарної установи та 
депонента, який є нерезидентом, в інших узгоджених між 
ними документах.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення про-
симо надсилати поштою на адресу Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку:  
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 (департа-
мент регулювання депозитарної та клірингової  
діяль нос ті; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua;  
iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку - 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії  Т.Хромаєв

ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Та 
НОВиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
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10.11.2015 №1843, та на підставі п. 11 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 за №  822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ЗаТ «ПЕрЕЯСЛаВ-
ХМЕЛЬНицЬКий ХЛІБОЗаВОД» (08400, Київська об-
ласть, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Грушевсько-
го, б. 61, код за ЄДРПОУ: 32020232) на зупинення обігу 
акцій у зв’язку з ліквідацією, зупинено обіг акцій ЗАТ 
«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» — розпо-
рядження №  74-Кф-З від 11 квітня 2016 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі пункту 11 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами) та відповідно до Постанови 
Господарського суду Запорізької області від 25.02.2016 
року, справа №5009/2241/12, що отримана від ліквідато-
ра ПаТ «Завод «Львівсільмаш», зупинено обіг акцій 
ПАТ «Завод «Львівсільмаш», код за ЄДРПОУ: 05786134  – 
розпорядження № 75-Кф-З від 11 квітня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «Хайтек Парк» (03142, м. Київ, вул. Василя 
Стуса, 35-37, код за ЄДРПОУ: 37962163) на скасування 
реєстрації випуску акцій ПрАТ «Хайтек Парк» у зв’язку з 
перетворенням в ТОВ «Хайтек Парк», скасовано реєстра-
цію випуску акцій ПраТ «Хайтек Парк». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Хайтек Парк» від 03  квіт-
ня 2012 року №47/1/12, видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 82-Кф-С-а від 11 квітня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до 
документів, наданих ПрАТ «Спліт» (49000, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Леніна, 30, код за ЄДРПОУ: 39828798) на ска-
сування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Спліт» у зв’язку з 

перетворенням в ТОВ «Спліт», скасовано реєстрацію випус-
ку акцій ПраТ «Спліт». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Спліт» від 19 травня 2015 року №41/1/2015, ви-
дане 30 червня 2015р. Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№  81-Кф-С-а від 8 квітня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.11. 2013 №2605, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за №2128/24660 (із 
змінами), та наданих документів Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «БІЗНЕС-ГАРАНТ»: 01030, м. Київ, вулиця Бог-
дана Хмельницького, буд. 26, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 38061832, на скасування реєстрації 
випуску інвестиційних сертифікатів Пайового закритого 
недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду 
«Стронг» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстра-
цію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового закри-
того недиверсифікованого венчурного інвестиційно-
го фонду «Стронг» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КОМПаНІЯ З УПраВЛІННЯ аКТи-
ВаМи «БІЗНЕС-ГараНТ» на загальну суму 1 000 000 000 
(один мільярд) гривень, у кількості 1 000 000 (один міль-
йон) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) 
гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів Пайового закритого недиверсифіко-
ваного венчурного інвестиційного фонду «Стронг» Това-
риства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БІЗНЕС-ГАРАНТ», що зареє-
стрований 05.04.2012 року Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Па-
йового закритого недиверсифікованого венчурного ін-
вестиційного фонду «Стронг» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «БІЗНЕС-ГАРАНТ» від 05.04.2012 року № 00062, що 
видане Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку – розпорядження № 0241-СІ від 8 квітня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих 
документів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Капітал СМ» для ви-
ключення відомостей про Пайовий венчурний інвести-
ційний фонд «Арт Інвест» недиверсифікованого виду за-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

критого типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300072) з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
регламенту Пайового венчурного інвестиційного 
фонду «арт Інвест» недиверсифікованого виду за-
критого типу Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами «Капітал 
СМ», зареєстрованого 11.07.2012 року. Анульовано сві-
доцтво про внесення відомостей про Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд «Арт Інвест» недиверсифікованого 
виду закритого типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
23300072) Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Капітал СМ» до Єди-
ного державного реєстру інститутів спільного інвестуван-
ня від 11.07.2012 року №00072, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпо-
рядження № 0258-ІС від 8 квітня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 2 розділу V Положення про порядок 
припинення корпоративного інвестиційного фонду, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 
за № 2133/24665, та наданих документів ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМАНДИТНИЙ», місцезна-
ходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28, 
блок «Д», ідентифікаційний код юридичної особи - 
38449778, на виключення відомостей про корпоратив-
ний інвестиційний фонд з Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідаці-
єю, скасовано реєстрацію регламенту ПУБЛІЧНОГО 
аКцІОНЕрНОГО ТОВариСТВа «ЗаКриТий НЕДи-
ВЕрСифІКОВаНий ВЕНЧУрНий КОрПОраТиВНий 
ІНВЕСТицІйНий фОНД «КОМаНДиТНий», зареє-
строваного 11.12.2012 року. Анульовано свідоцтво про 
внесення відомостей про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «КОМАНДИТНИЙ» до Єдиного державного реє-
стру інститутів спільного інвестування від 11.12.2012 
року № 00131, що видане Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку – розпорядження 
№  0259-ІС від 8 квітня 2016 року.

11.04.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфр обов’язкове.

рІЧНа ІНфОрМацІЯ 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КОБОС»

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОБОС», 32470815, Володимирська, 
12, офіс 703, м.Київ, Шевченківський, 
01001, Україна, (044) 506 20 29

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

29.04.2016

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

http://www.kobos.kiev.ua

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

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

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

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «МХП ЕКО 
ЕНЕрДЖи», 37870261,
вулиця Елеваторна, будинок, 1, 
м. Миронівка, Миронівський район, 
Київська область, 08800,
044 2070040

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

07.04.2016

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

http://stockmarket.gov.ua
http://37870261.infosite.com.ua

річна інформація емітента ПраТ ПМЗЗ 
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонер-
не товариство «Полтавський монтажно-заготівельний завод», 

13936000, 36009, м.Полтава, вул.Зіньківська, 52, (0532)61-18-62. 
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 ін-
формацію: http:// 13936000.smida.gov.ua

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПОЛТаВСЬКий МОНТаЖНО-ЗаГОТІВЕЛЬНий ЗаВОД»

річна інформація емітента ПраТ «ПаТП 1662» 
за 2015 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Полтавське автотранспортне пiдприємство 1662», 

01350305, Полтавська обл., 36014, м.Полтава, вул.Харчовикiв, 13, 
0532-67-81-55. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2016р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://01350305.smida.gov.ua

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПОЛТаВСЬКЕ аВТОТраНСПОрТНЕ ПiДПриєМСТВО 1662»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПУБЛiЧНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО 

«ТаВрiйСЬКа БУДiВЕЛЬНа КОМПаНiЯ»,
( Код за ЄДРПОУ 32702078; місцезнаходження: 73011, м.Херсон, 

вул. Адмiрала Макарова, 203; Міжміський код, телефон та факс: 
(0552)29-00-14; Електронна поштова адреса: tbk@tbk.ks.ua; Вид осо-
бливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента).

ii. Текст повідомлення
Звільнено посадову особу члена Дирекції головного бухгалтера Агатьє-

ву Наталію Владиславівну (згода фізичної особи на розкриття паспортних 
даних відсутня) з займаної посади з 08.04.2016р., згідно наказу в.о Гене-
рального директора ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя від 07.04.2016р. 
за власним бажанням з виходом на пенсію. Володіє часткою у статутному 
капiталi емітента – 0,0000003%. Перебувала на посаді з 2012 року. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Призначено головним бухгалтером Травіну Яну Борисівну (згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних відсутня) з 11.04.2016р. згідно наказу в.о 
Генерального директора ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя» від 08.04.2016р. 
та обрано членом Дирекції (Протокол Наглядової ради № 37 від 08.04.2016р.). 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебувала на посаді бух-
галтера та заступника головного бухгалтера з фінансової діяльності. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

В.о. Генерального директора  Малоок О.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента 

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО 
«аПТЕЧНа МЕрЕЖа 
«фарМацІЯ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

22447055

3. Місцезнаходження 
емітента 

65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20

4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(0482) 720-51-42, (0482) 720-51-43

5. Електронна поштова 
адреса емітента 

11003@farmacia.in.ua

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

http://www.farmacia.in.ua

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 
розділу IІI

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
08.04.2016 р. Загальними зборами акціонерів ПаТ «аМ «фарМа-

цІЯ», відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийня-
те рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Афанасиївої Наталі 
Вікторівни, паспорт: серія КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ 
ОМУ УМВС України в Одеській області 26.11.1997р., у зв’язку з переоб-
ранням. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 року, з пере-
обранням 09.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має. 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Каленової Ольги 
Володимирівни, паспорт: серія КМ номер 322944, виданий Малинов-
ським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 01.11.2005 р. у зв’язку 
з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 
року, з переобранням 09.04.2015 року, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товари-
ства не має. 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Вєлкової Світлани 
Миколаївни, паспорт: серія КЕ номер 677471, виданий Жовтневим РВ 
ОМУ УМВС України в Одеській області 14.08.1997р., у зв’язку з переоб-
ранням. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 року, з пере-
обранням 09.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має. 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Афанасиїву Наталю Вікто-
рівну, паспорт: серія КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеській області 26.11.1997р. Посадова особа призначе-
на на строк 3 роки, протягом останніх п'яти рокiв своєї діяльності обіймала 
посаду юрисконсульта, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товари-
ства.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Бойченко Ганну Анатоліїв-
ну, паспорт: серія КМ номер 874581, виданий Приморським РВ ГУ ДМФ 
м.  Одеси в Одеській області 05.12.2013 р. Посадова особа призначена на 
строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї діяльності обіймала по-
саду економіста, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Вєлкову Світлану Микола-
ївну, паспорт: серія КЕ номер 677471, виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС 
України в Одеській області 14.08.1997р Посадова особа призначена на 
строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї діяльності обіймала по-
саду головного бухгалтера, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Това-
риства;

Засіданням Наглядової ради ПаТ «аМ «фарМацІЯ» від 
08.04.2016  року

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Бойченко Ганну Ана-
толіївну, паспорт: серія КМ номер 874581, виданий Приморським РВ ГУ 
ДМФ м. Одеси в Одеській області 05.12.2013 р. Посадова особа призна-
чена на строк 3 роки 

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

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

Генеральний директор__________ Ліпкіна а.Н.
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 08.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«НацІОНаЛЬНий ДЕПОЗиТарІй 

УКраЇНи», 
(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8) 

(надалі – Товариство) 
повідомляє про зміни у порядку денному річних Загальних 

зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2016 року о 14-00 
за адресою: 

м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 5 поверх, кімн. 523.
Порядок денний річних 

Загальних зборів акціонерів Товариства
доповнено наступними питаннями:

13) Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товари-
ства «Національний депозитарій України».

14) Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Пу-
блічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України».

15) Про внесення змін до Положення про Правління Публічного 
акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

16) Про дострокове припинення повноважень члена Правління 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України» Власенка Юрія Миколайовича.

17) Про дострокове припинення повноважень члена Правління 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України» Каменяра Сергія Володимировича.

18) Про дострокове припинення повноважень члена Правління 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України» Степаненка Андрія Васильовича.

19) Про обрання/призначення членів Правління Публічного акціо-
нерного товариства «Національний депозитарій України».

20) Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової 
ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозита-
рій України».

21) Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного 
товариства «Національний депозитарій України».

22) Про затвердження умов цивільно-правового/трудового догово-
ру (контракту), що укладатиметься з членами Наглядової ради Пу-
блічного акціонерного товариства «Національний депозитарій Украї-
ни».

23) Про визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-
правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами На-
глядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний 
депозитарій України».

24) Про внесення змін до Положення про Раду учасників депози-
тарної системи Публічного акціонерного товариства «Національний 
депозитарій України».

Довідки за тел.: (044) 591-04-33.
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Додаток 45до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

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

паперів (для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТО-
Ва ри С ТВО «ОДЕСа ХiМ ОПТ-
ТОрГ», 01882503, 65012 Одеська об-
ласть Приморський м.Одеса вул. 
Ве лика арнаутська, 2 Б, 048 784-30-68

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

11.04.2016

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

http://odhim.odessa.ua/
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "ІМПЕРІЯ-С"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Ім-

перія-С". Код за ЄДРПОУ: 05513862. Місцезнаходження: 25001, м.Кіро-
воград, вул. Велика Пермська,88. Міжміський код, телефон та факс:
0522243445. Електронна поштова адреса: poshta@imperiya-c.pat.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: imperiya-c.pat.ua. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 09.04.2016 року (протокол

№1/2016 від 09.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органів управ-
ління товариства, звільнено: Голова наглядової ради Табалов Сергiй Ми-
колайович (паспорт ЕВ 036438 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй
обл. 25.12.2003), розмір пакета акцій: 1772692 шт.; 1329519 грн.;
47,06295%. На посаді перебував з 18.04.2015р. по 09.04.2016р. Член
наглядової ради Антонов Володимир Леонідович (паспорт ЕА 687121 Кi-
ровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.1999), розмір пакета
акцій: 1771520 шт.; 1328640 грн.; 47,0318%. На посаді перебував з
18.04.2015р. по 09.04.2016р. Член наглядової ради Ручко Ганна Микола-
ївна (паспорт ЕА 595459 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
18.11.1998), розмір пакета акцій: 9614 шт.; 7210,50 грн.; 0,2552%. На по-
саді перебувала з 18.04.2015р. по 09.04.2016р. Обрано: Член наглядової
ради Табалов Сергiй Миколайович (паспорт ЕВ 036438 Кiровським РВ
УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 25.12.2003), розмір пакета акцій: 1772692
шт.; 1329519 грн.; 47,06295%. Протягом останніх 5 років займав посади:
генеральний директор ТОВ "САЛАДIН". На посаду обраний терміном на
три роки. Член наглядової ради Антонов Володимир Леонідович (пас-
порт ЕА 687121 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
23.12.1999), розмір пакета акцій: 1771520 шт.; 1328640 грн.; 47,0318%.
Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПАТ "КІРОВОГРАДС-
ЬКЕ АТП 13555", комерційний директор ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП
13555". На посаду обраний терміном на три роки. Член наглядової ради
Ручко Ганна Миколаївна (паспорт ЕА 595459 Кiровським РВ УМВСУ в Кi-
ровоградськiй обл. 18.11.1998), розмір пакета акцій: 9614 шт.; 7210,50
грн.; 0,2552%. Протягом останніх 5 років займала посади: iнспектор з
кадрiв ПАТ "IМПЕРIЯ-С" На посаду обрана терміном на три роки.

Рішенням наглядової ради від 09.04.2016 року (протокол
№2016/04/09 від 09.04.2016 року) головою наглядової ради обрано: Та-
балов Сергiй Миколайович (паспорт ЕВ 036438 Кiровським РВ УМВСУ в
Кiровоградськiй обл. 25.12.2003), розмір пакета акцій: 1771520
(47,0318%). Протягом останніх 5 років займав посади: генеральний ди-
ректор ТОВ "САЛАДIН". На посаду обраний терміном на три роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи не
мають.

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

Голова правління Семененко Вiктор Борисович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

2. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiч-

ного акцiонерного товариства "Хiммет" (далi - Товариство) вiд
07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв'язку iз поданням за-
яви членом Наглядової ради Товариства  Ващенко О.О. про дострокове
припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства,
припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому
складi: Член (Голова) Наглядової ради Шайкін Денис Сергійович (паспорт
АН 353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 2
роки; Член Наглядової ради Ващенко Олексій Олексійович (паспорт АЕ
001925, виданий 07.10.1996р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 2 роки;
Член Наглядової ради Мілюшко Олександра Едуардівна (паспорт АН
410066, виданий 05.08.2005р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi), перебувала на данiй посадi 2 роки. 2. Обрати
строком на один рік Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькос-
тi трьох осiб: Член Наглядової ради Шайкiн Денис Сергiйович (паспорт АН
353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останніх 5 років обіймав
посаду iнженера-програмiста ТОВ "БIТ ПРОДАКШН". Вiдповiдно до Про-
токолу засiдання Наглядової ради вiд 07.04.2016р. Шайкiна Д.С. обрано
Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Член Наглядової
ради Мiлюшко Олександра Едуардівна (паспорт АН 410066, виданий
05.08.2005 р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi). Протягом  останніх 5 рокiв обiймала посади:  бухгалтера ПрАТ
"ЮК "Правозахист Iнвест", фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами
ТОВ "Центральний Брокер", начальника вiддiлу торгiвлi цiнними папера-
ми ТОВ "Фондовий Актив",  начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами
ТОВ "Фондовий Трейдер". Член Наглядової ради Кутало Володимир Іва-
нович (паспорт АМ 265131, виданий 16.02.2001р. Амур-Нижньоднiпровс-
ьким РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом ос-
таннiх 5 рокiв обіймав посади: начальника охорони ПрАТ КУА "Академія
Інвестментс", начальника охорони ПрАТ "Спліт". Всi вказанi вище особи
акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають.

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

міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Директор  ПАТ "Хіммет" Пашковська О.М. 08.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Вiдродження-ЛКI";

2. Код за ЄДРПОУ: 19157046;
3. Місцезнаходження: 49030, м.Днiпропетровськ, проспект Карла Мар-

кса, 46;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 68-20-51 (056)370-32-13; 
5. Електронна поштова адреса: info@vidrod.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, які відбулись 08.04.2016

року, припинено повноваження ревiзора Мележик Людмили Михайлівни у
зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізора, 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
07.04.2015 року по   08.04.2016 року.

Довжик Ольга Володимирівна обрана на посаду ревiзора за рiшенням
рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 08.04.2016 року, з термiном перебу-
вання на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних збо-
рiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа  попередбньо, 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. 

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

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

Директор Луніна Катерина 08.04.2016 року
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До уваги акціонерів ПриВаТНОГО аКцІОНЕрНОГО 
ТОВариСТВа «КОМПаНІЯ «БаСТІОН»!

(ідентифікаційний код 24992294)
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМ-

ПАНІЯ «БАСТІОН» повідомляє про внесення змін до порядку денного річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 
2016 року, за вимогою акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків простих акцій, шляхом включення нових питань до порядку ден-
ного загальних зборів, а саме:

1. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІ-
ОН».

2. Про обрання Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

ТОВариСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДаЛЬНІСТю «аДМІраЛ – КЛУБ»

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 акціонер-
них товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Адмірал-
Клуб», 30942381, Варшавська, 
116, м. Ірпінь, Київська об-
ласть, 08205, (04597) 93-900

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

11.04.2016

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

http://www.admiralclub.com.ua

ПаТ «УКрТЕЛЕКОМ» повідомляє, що відсоткову ставку за об-
лігаціями товариства серій «N», «O», «P», «Q» на 17-22 (сімнадцятий – 
двадцять другий) відсоткові періоди встановлено у розмірі 21% річних.

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 «iНЖЕНЕрНО - 
ТЕХНiЧНий цЕНТр «СiГУрД», 
20953653, 65078 Одеська область 
Малиновський район м. Одеса вул. 
Космонавтiв, буд. 32, (048) 718-69-10

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

07.04.2016

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

www.sigurd-odessa.ukoz.ru

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2015 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ 

ТОВариСТВО «ЛiКТраВи», код за ЄДРПОУ 00481181, місце-
знаходження 10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.21, міжміський код 
та телефон емітента 0412 427280.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 08 квітня 2016 року.

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

www.liktravy.com.ua.

Генеральний директор __________ Скробанскi Войчех анджей
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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@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: 03117369.smida.gov.ua. Вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Текст повідомлення: 
07.04.2016 року ПАТ "Кіровоградавтотранс" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне: 
Пакет акцій юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю " ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37297806, місцезнаходження
25014, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13) зменшився з 7801967
(24,72263%) до 7801960 (24,72261%) простих іменних акцій, 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 

В.о.Генерального директора 
Расенко Людмила Олександрівна

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП"
Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ". Код за ЄДРПОУ:
00952568. Місцезнаходження: 18018, м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 7. Між-
міський код, телефон та факс: (0472) 64-22-66, 64-73-01. Електронна пош-
това адреса: 00952568@afr.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
00952568.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій.

Текст повідомлення:
07.04.2016 року ПАТ "Кіровоградавтотранс" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю " ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37297806, місцезнаходження
25014, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська,13) зменшився з 3418087
(56,1041%) до 3418080 (56,104%) простих іменних акцій, 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 

Директор Левицький Ярослав Євгенійович.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП"

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ". Код за ЄДРПОУ:
00952568. Місцезнаходження: 18018, м.Черкаси, проспект Хiмiкiв, 7. Між-
міський код, телефон та факс: (0472) 64-22-66, 64-73-01. Електронна пош-
това адреса: 00952568@afr.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
00952568.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 08.04.2016 року (протокол

№1/2016 від 08.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органів управлін-
ня товариства, звільнено: Голова Наглядової Ради Суховерхова Олена
Юріївна (паспорт ЕА 699528 Ленінським РВ УМВСУ Кіровоградській обл.
29.12.1999), розмір пакета акцій: 5 шт.;1,25 грн.;0,0001%. На посаді пере-
бувала з 10.04.2014 р. по 08.04.2016 р. Член Наглядової Ради Зацеркля-
на Людмила Володимирівна (паспорт ЕА 642981 Кіровським РВ УМВСУ в
Кіровоградській обл. 17.03.1999), розмір пакета акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. На
посаді перебувала з 10.04.2014 р. по 08.04.2016 р. Член Наглядової Ради
Борисенко Ганна Тарасівна (паспорт НС 775829 Черкаським РВ УМВСУ в
Черкаській обл. 01.02.2000), розмір пакета акцій: 3000 шт.;750
грн.;0,0493%. На посаді перебувала з 10.04.2014 р. по 08.04.2016 р. Об-
рано: Член Наглядової Ради Суховерхова Олена Юріївна (паспорт ЕА
699528 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 29.12.1999), розмір
пакета акцій: 5 шт.;1,25 грн.;0,0001%. Протягом останніх 5 років займала
посади: директор ТОВ "МАГАЗИН "1001 ДРІБНИЦЯ", заступник директо-
ра з маркетингу ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП", директор ТОВ "КІРОВОГРАД-
ПРОДЕКСПОРТ". На посаду обрана терміном на 3 роки. Член Наглядової
Ради Коваленко Наталія Вікторівна (паспорт ЕА 373102 Ленінським РВ
УМВСУ в Кіровоградській обл. 07.12.1997), розмір пакета акцій: 7 шт.;1,75
грн.;0,0001%. Протягом останніх 5 років займала посади: менеджер з ту-
ризму ТОВ "ЕЛЬДОРАДО". На посаду обрана терміном на 3 роки. Член
Наглядової Ради Борисенко Ганна Тарасівна (паспорт НС 775829 Чер-
каським РВ УМВСУ в Черкаській обл. 01.02.2000), розмір пакета акцій:
3000 шт.;750 грн.;0,0493%. Протягом останніх 5 років займала посади: ін-
спектор з кадрів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП". На посаду обрана терміном
на 3 роки.

Рішенням Наглядової ради від 08.04.2016 р. (протокол №2016/04/08
від 08.04.2016 р.) головою Наглядової ради обрано: Суховерхова Олена
Юріївна (паспорт ЕА 699528 Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській
обл. 29.12.1999), розмір пакета акцій: 5 шт.;1,25 грн.;0,0001%. Протягом
останніх 5 років займала посади: директор ТОВ "МАГАЗИН "1001 ДРІБ-
НИЦЯ", заступник директора з маркетингу ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП", ди-
ректор ТОВ "КІРОВОГРАДПРОДЕКСПОРТ". На посаду обрана терміном
на 3 роки. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та поса-
довi злочини не мають.

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

Директор Левицький Ярослав Євгенійович

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555"

Повне найменування емітента - публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградське автотранспортне підприємство 13555". Код за ЄДРПОУ:
05465755. Місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул.Аерофлотська,13.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-56-70-66. Електронна поштова
адреса: atp13555@emіtent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
05465755.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 07.04.2016 року (протокол

№1/2016 від 07.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органів управлін-
ня товариства, звільнено: Голова наглядової ради Музика Тетяна Федо-
рівна (паспорт ЕВ 009353 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
06.08.03); розмір пакета акцій: 2 шт.;0,50 грн.;0,0001%.  На посаді члена
Наглядової ради перебувала з 08.04.2014 р. по 08.04.2015 р., на посаді
голови Наглядової ради перебувала з 08.04.2015 р. по 07.04.2016 р. Член
Наглядової Ради Музичук Валерій Вікторович (паспорт ЕА 044601 Ленінс-
ьким РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 03.02.1996), розмір пакета акцій: 0
шт.;0 грн.;0%. На посаді перебував з 08.04.2014 р. по 07.04.2016 р. Член
Наглядової Ради Лісничий Володимир Анатолійович (паспорт ЕА 564445
Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 02.12.1998), розмір пакета
акцій: 0 шт.;0 грн.;0%. Перебував на посаді голови Наглядової ради з
08.04.2014 р. по 08.04.2015 р., на посаді члена Наглядової ради перебу-
вав з 08.04.2015 р. по 07.04.2016 р. Обрано: Член Наглядової Ради Анто-
нов Володимир Леонідович (ЕА 687121 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровог-
радській обл. 23.12.1999); розмір пакета акцій: 2 шт.;0,50 грн.;0,0001%.
Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПАТ "КІРОВОГРАДС-
ЬКЕ АТП 13555", комерційний директор ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП
13555". На посаду обраний терміном на 3 роки. Член Наглядової Ради
Савранський Дмитро Олександрович (паспорт ЕА №598203, Знам'янсь-
ким МРВ УМВС України в Кіровоградській області, 22.01.1999 року), роз-
мір пакета акцій: 2 шт.;0,50 грн.;0,0001%. Протягом останніх 5 років зай-
мав посади: директор ТОВ "РТК Актив". На посаду обраний терміном на
3 роки. Член Наглядової Ради Музика Тетяна Федорівна (паспорт ЕВ
009353 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 06.08.03); розмір па-
кета акцій: 2 шт.;0,50 грн.;0,0001%. Протягом останніх 5 років займала по-
сади: начальник відділу кадрів - юрист ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП
13555". На посаду обрана терміном на 3 роки.

Рішенням Наглядової ради від 07.04.2016 року (протокол №2016/04/07
від 07.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано: Антонов Володимир
Леонідович (ЕА 687121 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл.
23.12.1999); розмір пакета акцій: 2 шт.;0,50 грн.;0,0001%. Протягом останніх
5 років займав посади: директор ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555", ко-
мерційний директор ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555". На посаду обра-
ний терміном на 3 роки. На посаду обрана 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 Директор Шептал Роман Валерійович.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "ІМПЕРІЯ-С"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Ім-

перія-С". Код за ЄДРПОУ: 05513862. Місцезнаходження: 25001, м.Кіро-
воград, вул. Велика Пермська,88. Міжміський код, телефон та факс:
0522243445. Електронна поштова адреса: poshta@imperiya-c.pat.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: imperiya-c.pat.ua. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 09.04.2016 року (протокол

№1/2016 від 09.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органів управ-
ління товариства, звільнено: Голова наглядової ради Табалов Сергiй Ми-
колайович (паспорт ЕВ 036438 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй
обл. 25.12.2003), розмір пакета акцій: 1772692 шт.; 1329519 грн.;
47,06295%. На посаді перебував з 18.04.2015р. по 09.04.2016р. Член
наглядової ради Антонов Володимир Леонідович (паспорт ЕА 687121 Кi-
ровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.1999), розмір пакета
акцій: 1771520 шт.; 1328640 грн.; 47,0318%. На посаді перебував з
18.04.2015р. по 09.04.2016р. Член наглядової ради Ручко Ганна Микола-
ївна (паспорт ЕА 595459 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
18.11.1998), розмір пакета акцій: 9614 шт.; 7210,50 грн.; 0,2552%. На по-
саді перебувала з 18.04.2015р. по 09.04.2016р. Обрано: Член наглядової
ради Табалов Сергiй Миколайович (паспорт ЕВ 036438 Кiровським РВ
УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 25.12.2003), розмір пакета акцій: 1772692
шт.; 1329519 грн.; 47,06295%. Протягом останніх 5 років займав посади:
генеральний директор ТОВ "САЛАДIН". На посаду обраний терміном на
три роки. Член наглядової ради Антонов Володимир Леонідович (пас-
порт ЕА 687121 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
23.12.1999), розмір пакета акцій: 1771520 шт.; 1328640 грн.; 47,0318%.
Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПАТ "КІРОВОГРАДС-
ЬКЕ АТП 13555", комерційний директор ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП
13555". На посаду обраний терміном на три роки. Член наглядової ради
Ручко Ганна Миколаївна (паспорт ЕА 595459 Кiровським РВ УМВСУ в Кi-
ровоградськiй обл. 18.11.1998), розмір пакета акцій: 9614 шт.; 7210,50
грн.; 0,2552%. Протягом останніх 5 років займала посади: iнспектор з
кадрiв ПАТ "IМПЕРIЯ-С" На посаду обрана терміном на три роки.

Рішенням наглядової ради від 09.04.2016 року (протокол
№2016/04/09 від 09.04.2016 року) головою наглядової ради обрано: Та-
балов Сергiй Миколайович (паспорт ЕВ 036438 Кiровським РВ УМВСУ в
Кiровоградськiй обл. 25.12.2003), розмір пакета акцій: 1771520
(47,0318%). Протягом останніх 5 років займав посади: генеральний ди-
ректор ТОВ "САЛАДIН". На посаду обраний терміном на три роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи не
мають.

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

Голова правління Семененко Вiктор Борисович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

2. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiч-

ного акцiонерного товариства "Хiммет" (далi - Товариство) вiд
07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв'язку iз поданням за-
яви членом Наглядової ради Товариства  Ващенко О.О. про дострокове
припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства,
припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому
складi: Член (Голова) Наглядової ради Шайкін Денис Сергійович (паспорт
АН 353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 2
роки; Член Наглядової ради Ващенко Олексій Олексійович (паспорт АЕ
001925, виданий 07.10.1996р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 2 роки;
Член Наглядової ради Мілюшко Олександра Едуардівна (паспорт АН
410066, виданий 05.08.2005р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi), перебувала на данiй посадi 2 роки. 2. Обрати
строком на один рік Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькос-
тi трьох осiб: Член Наглядової ради Шайкiн Денис Сергiйович (паспорт АН
353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останніх 5 років обіймав
посаду iнженера-програмiста ТОВ "БIТ ПРОДАКШН". Вiдповiдно до Про-
токолу засiдання Наглядової ради вiд 07.04.2016р. Шайкiна Д.С. обрано
Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Член Наглядової
ради Мiлюшко Олександра Едуардівна (паспорт АН 410066, виданий
05.08.2005 р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi). Протягом  останніх 5 рокiв обiймала посади:  бухгалтера ПрАТ
"ЮК "Правозахист Iнвест", фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами
ТОВ "Центральний Брокер", начальника вiддiлу торгiвлi цiнними папера-
ми ТОВ "Фондовий Актив",  начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами
ТОВ "Фондовий Трейдер". Член Наглядової ради Кутало Володимир Іва-
нович (паспорт АМ 265131, виданий 16.02.2001р. Амур-Нижньоднiпровс-
ьким РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом ос-
таннiх 5 рокiв обіймав посади: начальника охорони ПрАТ КУА "Академія
Інвестментс", начальника охорони ПрАТ "Спліт". Всi вказанi вище особи
акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають.

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

міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Директор  ПАТ "Хіммет" Пашковська О.М. 08.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Вiдродження-ЛКI";

2. Код за ЄДРПОУ: 19157046;
3. Місцезнаходження: 49030, м.Днiпропетровськ, проспект Карла Мар-

кса, 46;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 68-20-51 (056)370-32-13; 
5. Електронна поштова адреса: info@vidrod.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, які відбулись 08.04.2016

року, припинено повноваження ревiзора Мележик Людмили Михайлівни у
зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізора, 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
07.04.2015 року по   08.04.2016 року.

Довжик Ольга Володимирівна обрана на посаду ревiзора за рiшенням
рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 08.04.2016 року, з термiном перебу-
вання на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних збо-
рiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа  попередбньо, 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. 

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

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

Директор Луніна Катерина 08.04.2016 року

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
ЛІКУВаЛЬНО-ОЗДОрОВЧиХ ЗаКЛаДІВ ПрОф-
СПІЛОК УКраЇНи «УКрПрОфОЗДОрОВНицЯ» 
(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руста-
велі, 39/41) (далі – Товариство) повідомляє про доповнення до поряд-
ку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 25 квітня 2016  року об 11.00 годині за адресою: м.Київ, 
вул.  Шота руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скли-
кання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровни-
ця» була опублікована в газеті «Відомості НКЦПФР» № 56 (2310) 
23.03.2016 р.):

Внести додаткові питання до порядку денного Зборів:
12. Про відчуження основних фондів, розташованих за адресою: 

м.  Київ, вул. Трутенка, 6.
13. Про відчуження будівлі гідрогеологічної режимно-експлуатаційної 

станції, розташованої за адресою: Закарпатська обл., Свалявський р-н,
с. Поляна, вул. Духновича, 135.
14. Про внесення змін до Статутного капіталу  Дочірнього підприєм-

ства «Санаторій «Славутич» імені Б.В. Пашковського Приватного акціо-
нерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця».

15. Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Славутич» 
імені Б.В. Пашковського Приватного акціонерного товариства лікувально-
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шля-

хом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Санато-
рій «Славутич» імені Б.В. Пашковського».

16. Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Зато-
ка» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих за-
кладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетво-
рення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій 
«Затока».

17. Про припинення Дочірнього підприємства «Сільгосппідприємство 
«Промінь» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих 
закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетво-
рення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільгосппідприєм-
ство «Промінь».

18. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства 
«Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

19. Про затвердження Статуту товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Санаторій «Красні Зорі».

20. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства 
«Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

21. Про затвердження Статуту товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Санаторій «Львів».

Голова Правління
ПраТ «Укрпрофоздоровниця»  М.В. Субота 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "ІМПЕРІЯ-С"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Ім-

перія-С". Код за ЄДРПОУ: 05513862. Місцезнаходження: 25001, м.Кіро-
воград, вул. Велика Пермська,88. Міжміський код, телефон та факс:
0522243445. Електронна поштова адреса: poshta@imperiya-c.pat.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: imperiya-c.pat.ua. Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням загальних зборів акціонерів від 09.04.2016 року (протокол

№1/2016 від 09.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органів управ-
ління товариства, звільнено: Голова наглядової ради Табалов Сергiй Ми-
колайович (паспорт ЕВ 036438 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй
обл. 25.12.2003), розмір пакета акцій: 1772692 шт.; 1329519 грн.;
47,06295%. На посаді перебував з 18.04.2015р. по 09.04.2016р. Член
наглядової ради Антонов Володимир Леонідович (паспорт ЕА 687121 Кi-
ровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.1999), розмір пакета
акцій: 1771520 шт.; 1328640 грн.; 47,0318%. На посаді перебував з
18.04.2015р. по 09.04.2016р. Член наглядової ради Ручко Ганна Микола-
ївна (паспорт ЕА 595459 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
18.11.1998), розмір пакета акцій: 9614 шт.; 7210,50 грн.; 0,2552%. На по-
саді перебувала з 18.04.2015р. по 09.04.2016р. Обрано: Член наглядової
ради Табалов Сергiй Миколайович (паспорт ЕВ 036438 Кiровським РВ
УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 25.12.2003), розмір пакета акцій: 1772692
шт.; 1329519 грн.; 47,06295%. Протягом останніх 5 років займав посади:
генеральний директор ТОВ "САЛАДIН". На посаду обраний терміном на
три роки. Член наглядової ради Антонов Володимир Леонідович (пас-
порт ЕА 687121 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
23.12.1999), розмір пакета акцій: 1771520 шт.; 1328640 грн.; 47,0318%.
Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПАТ "КІРОВОГРАДС-
ЬКЕ АТП 13555", комерційний директор ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП
13555". На посаду обраний терміном на три роки. Член наглядової ради
Ручко Ганна Миколаївна (паспорт ЕА 595459 Кiровським РВ УМВСУ в Кi-
ровоградськiй обл. 18.11.1998), розмір пакета акцій: 9614 шт.; 7210,50
грн.; 0,2552%. Протягом останніх 5 років займала посади: iнспектор з
кадрiв ПАТ "IМПЕРIЯ-С" На посаду обрана терміном на три роки.

Рішенням наглядової ради від 09.04.2016 року (протокол
№2016/04/09 від 09.04.2016 року) головою наглядової ради обрано: Та-
балов Сергiй Миколайович (паспорт ЕВ 036438 Кiровським РВ УМВСУ в
Кiровоградськiй обл. 25.12.2003), розмір пакета акцій: 1771520
(47,0318%). Протягом останніх 5 років займав посади: генеральний ди-
ректор ТОВ "САЛАДIН". На посаду обраний терміном на три роки. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи не
мають.

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

Голова правління Семененко Вiктор Борисович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

2. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiч-

ного акцiонерного товариства "Хiммет" (далi - Товариство) вiд
07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв'язку iз поданням за-
яви членом Наглядової ради Товариства  Ващенко О.О. про дострокове
припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства,
припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому
складi: Член (Голова) Наглядової ради Шайкін Денис Сергійович (паспорт
АН 353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 2
роки; Член Наглядової ради Ващенко Олексій Олексійович (паспорт АЕ
001925, виданий 07.10.1996р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 2 роки;
Член Наглядової ради Мілюшко Олександра Едуардівна (паспорт АН
410066, виданий 05.08.2005р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi), перебувала на данiй посадi 2 роки. 2. Обрати
строком на один рік Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькос-
тi трьох осiб: Член Наглядової ради Шайкiн Денис Сергiйович (паспорт АН
353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останніх 5 років обіймав
посаду iнженера-програмiста ТОВ "БIТ ПРОДАКШН". Вiдповiдно до Про-
токолу засiдання Наглядової ради вiд 07.04.2016р. Шайкiна Д.С. обрано
Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Член Наглядової
ради Мiлюшко Олександра Едуардівна (паспорт АН 410066, виданий
05.08.2005 р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi). Протягом  останніх 5 рокiв обiймала посади:  бухгалтера ПрАТ
"ЮК "Правозахист Iнвест", фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами
ТОВ "Центральний Брокер", начальника вiддiлу торгiвлi цiнними папера-
ми ТОВ "Фондовий Актив",  начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами
ТОВ "Фондовий Трейдер". Член Наглядової ради Кутало Володимир Іва-
нович (паспорт АМ 265131, виданий 16.02.2001р. Амур-Нижньоднiпровс-
ьким РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом ос-
таннiх 5 рокiв обіймав посади: начальника охорони ПрАТ КУА "Академія
Інвестментс", начальника охорони ПрАТ "Спліт". Всi вказанi вище особи
акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мають.

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

міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Директор  ПАТ "Хіммет" Пашковська О.М. 08.04.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Вiдродження-ЛКI";

2. Код за ЄДРПОУ: 19157046;
3. Місцезнаходження: 49030, м.Днiпропетровськ, проспект Карла Мар-

кса, 46;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 68-20-51 (056)370-32-13; 
5. Електронна поштова адреса: info@vidrod.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, які відбулись 08.04.2016

року, припинено повноваження ревiзора Мележик Людмили Михайлівни у
зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревізора, 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
07.04.2015 року по   08.04.2016 року.

Довжик Ольга Володимирівна обрана на посаду ревiзора за рiшенням
рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 08.04.2016 року, з термiном перебу-
вання на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних збо-
рiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа  попередбньо, 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. 

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

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

Директор Луніна Катерина 08.04.2016 року

Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття 
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор Департаменту 
фінансів виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київської міської 

державної адміністрації) 
_________________

(посада)

__________
(підпис) 

репік В.М.
(прізвище та ініціали 

керівника) 

М. П. ______________________
(дата) 

річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за 2015 рік 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента.
КиЇВСЬКа МІСЬКа раДа.
2. Код за ЄДРПОУ: 22883141
3. Місцезнаходження. 
Україна, 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.
4. Міжміський код, телефон та факс. 
Тел. +38 (044) 202 73 27;
Факс +38 (044) 202 73 36.
5. Електронна поштова адреса.
info@kmfd.gov.net

ii. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії (дата)
2. Річна 
інформація 
опублікована у

N від ____.04.2016 р. Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку .04.2016(номер та найменування офіційного друкова-

ного видання)
(дата)

3. Річна інформація розміще-
на на сторінці

в мережі 
Інтернет(адреса 

сторінки) (дата)

iii. Інформація щодо облігацій місцевих позик 
1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата ре-

єстрації випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обі-
гу облігацій місцевих позик). 

Облігації Київської міської ради серії «А»:
- дата реєстрації випуску: 30.01.2004р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №1/1-І-2004.
- термін обігу облігацій місцевих позик: 60.
Облігації Київської міської ради серії «В»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №1/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реє-

страції НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідо-
цтва про реєстрацію випуску облігацій (18.12.2012р.) по 05.10.2014 року 
(включно). 

Облігації Київської міської ради серії «С»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №2/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реє-

страції НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідо-
цтва про реєстрацію випуску облігацій (22.01.2013р.) по 19.10.2014 року 
(включно). 

Облігації Київської міської ради серії «D»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №3/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реє-

страції НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідо-
цтва про реєстрацію випуску облігацій (19.07.2012р.) по 02.11.2014 року 
включно.

Облігації Київської міської ради серії «Е»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №4/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реє-

страції НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідо-
цтва про реєстрацію випуску облігацій (18.12.2012р.) по 16.11.2014 року 
включно.

Облігації Київської міської ради серії «F»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №5/1-І-2012.

- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реє-
страції НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідо-
цтва про реєстрацію випуску облігацій (22.01.2013р.) по 04.10.2015 року 
включно.

Облігації Київської міської ради серії «G»:
- дата реєстрації випуску: 29.11.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №12/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстра-

ції НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва 
про реєстрацію випуску облігацій (22.01.2013р.) по 06.12.2015 року включно.

Облігації Київської міської ради серії «H»:
- дата реєстрації випуску: 30.09.2014р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №01/1-І-2014.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстра-

ції НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва 
про реєстрацію випуску облігацій (06.10.2014р.) по 30.09.2015 року включно.

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розмі-
щення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення об-
лігацій місцевих позик). 

Запозичення у формі випуску облiгацiй мiсцевої позики (серій B,C,D,E,F) 
здiйснено Емітентом на пiдставi рішення Київської міської ради від 
24.05.2012р. №467/7804 «Про здійснення в 2012 році внутрішнього запози-
чення до бюджету міста Києва». 

Мета: «Залучення коштів для фінансування витрат бюджету розвитку 
бюджету міста Києва, зокрема для забезпечення подальшого розвитку 
дорожньо-транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного за-
безпечення, будівництва об’єктів водопровiдно-каналiзацiйного господар-
ства, розвитку паливно-енергетичного комплексу, виконання робiт з 
капiтального ремонту житлового фонду, внескiв органiв мiсцевого самовря-
дування у статутнi фонди суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi та для ви-
конання зобов'язань за договором про здiйснення запозичень до бюджету 
розвитку бюджету мiста Києва, згiдно кредитної угоди мiж Київською мiською 
радою та банком «Кредiт Свiсс Iнтернешнл» (CREDIT SUISSE 
INTERNATIONAL) вiд 20 листопада 2007 року.»

Запозичення до загального фонду бюджету міста Києва у формі випуску 
облігацій місцевої позики (серія G) здійснено Емітентом на підставі рішення 
Київської міської ради від 01.11.2012р. №348/8632 «Про здійснення в 2012 
році внутрішнього запозичення до бюджету міста Києва». 

Мета: «Погашення заборгованості за вексельними розрахунками, прове-
деними згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010р. № 721 
«Про проведення вексельних розрахунків з відшкодування різниці в тарифах 
на теплову енергію» з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 02.04.2012р. № 262 «Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України з питань проведення вексельних розрахунків».

Запозичення у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики (се-
рія Н) здійснено Емітентом на підставі рішення Київської міської ради від 
31.07.2014р. № 34/34 «Про здійснення в 2014 році внутрішнього запозичен-
ня до бюджету міста Києва»

Мета: «Залучення коштів для фінансування витрат бюджету розвитку 
бюджету міста Києва, зокрема рефінансування місцевого боргу (облігації 
місцевої позики Київської міської ради серій B, C, D, E) з метою виконання 
зобов'язань за здійсненими запозиченнями до бюджету розвитку бюджету 
міста Києва.» 

3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, 
отриманих від розміщення облігацій місцевих позик. 

Серія В:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 1125000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

1195740000 грн. 
Серія C:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 250000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

254108952 грн.
Серія D:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 500000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

502332000грн.
Серія E:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 750000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

797160000 грн.
Серія F:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 875000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

876461250 грн.
Серія G:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 1915253 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

1925600060 грн.

КиЇВСЬКа МІСЬКа раДа
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Серія H:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 2375000шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

2391966250 грн.
4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщен-

ня облігацій місцевих позик. 
Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облі-

гацій місцевих позик (серій B,C,D,E,F):
Виконано зобов’язання за договором про здiйснення запозичень до 

бюджету розвитку бюджету мiста Києва, згiдно кредитної угоди мiж Київ-
ською мiською радою та банком «Кредiт Свiсс Iнтернешнл» (CREDIT 
SUISSE INTERNATIONAL) вiд 20 листопада 2007 року на суму 250,0 млн. 
доларiв США. Залишок коштiв використано для фiнансування витрат бю-
джету розвитку бюджету мiста Києва, зокрема для забезпечення подаль-
шого розвитку дорожньо-транспортної iнфраструктури та полiпшення 
транспортного забезпечення, будiвництва об’єктiв водопровiдно-
каналiзацiйного господарства, розвитку паливно-енергетичного комплек-
су, виконання робiт з капiтального ремонту житлового фонду, внескiв 
органiв мiсцевого самоврядування у статутнi фонди суб’єктiв 
пiдприємницької дiяльностi.

Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облі-
гацій місцевих позик (серії G):

Погашено заборгованiсть за вексельними розрахунками, проведеними 
згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2010р. № 721 «Про  
проведення вексельних розрахункiв з вiдшкодування рiзницi в тарифах на 
теплову енергiю» з урахуванням змiн, внесених постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 02.04.2012р. № 262 «Про внесення змiн до деяких 
актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань проведення вексельних 
розрахункiв» на суму 1915253438 грн.

Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облі-
гацій місцевих позик (серії Н):

Кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик се-
рії Н в повному обсязі спрямовані на погашення облігації місцевої позики 
Київської міської ради серій B, C, D, E з метою виконання зобов’язань за 
здійсненими запозиченнями до бюджету розвитку бюджету міста Києва. 

5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення об-
лігацій місцевих позик. 

Погашення облігацій місцевих позик усіх серій здійснюється у національ-
ній валюті України — гривні.

6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здій-
снюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається 
інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента 
на фондових біржах. 

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього стро-
ку їх обігу.

Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється.
Облігації серій B,C,D,E,F та G були запропоновані для відкритого (пу-

блічного) розміщення, яке проводилось на фондових біржах Публічне акці-
онерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне 
товариство «Фондова біржа ПФТС» за дорученням Емітента андеррайте-

ром — Публічним акціонерним товариством «Державний експортно — ім-
портний банк України» (далі — АТ «Укрексімбанк»).

Облігації серії Н були запропоновані для приватного (закритого) розмі-
щення.

20.10.2015 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії G 
(ISIN UA4000149884) виключені з Біржового реєстру фондової біржі «Пер-
спектива» другого рівня лістингу.

20.10.2015 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії H 
(ISIN UA4000186878) виключені з Біржового реєстру фондової біржі «Пер-
спектива» другого рівня лістингу.

7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих 
позик. 

В 2015 році здійснено виплату відсоткового доходу по облігаціям серії F, 
G та Н в загальній сумі 820 183 376 гривень 24 копійки, в тому числі:

серія F — 93 431 250,0 грн., серія G — 291 271 676,24 грн., серія Н —  
435 480 450,00 грн.

8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місце-
вих позик. 

- 
9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми ко-

штів, яка буде спрямована на погашення облігацій місцевих позик. 
Сума надходжень до бюджету розвитку — 5 551 001 867 грн., в тому 

числі спрямовано на погашення облігацій місцевих позик — 
875 000 000,00 грн.

10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик. 
В 2015 році погашено облігацій внутрішніх місцевих позик на загальну 

суму 875 000 000,00 грн.
11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено об-

лігації місцевих позик. 
Кількість непогашених облігацій — 4 290 253 шт.
Сума, на яку не погашено облігації місцевих позик — 4 290 253 000 грн.
12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором 

фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за 
наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емі-
тента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі. 

Інформація про виконання місцевого бюджету Емітента за 2013 — 
2015 роки:

Період Показник Доходи, тис. 
грн.

Видатки, тис. 
грн.

2013 рік Загальний фонд 13 727 153,3 13 991 867,6
Спеціальний фонд 2 783 486,0 3 595 675,8
Загальний обсяг 16 510 639,3 17 587 543,4

2014 рік Загальний фонд 15 617 593,4 15 331 471,9
Спеціальний фонд 8 177 376,5 7 897 430,2
Загальний обсяг 23 794 969,9 23 228 902,1

2015 рік Загальний фонд 25 658 764,5 19 400 192,4
Спеціальний фонд 5 995 197,4 8 609 845,6
Загальний обсяг 31 653 961,9 28 010 038,0

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 акiонерне товариство 

"Бориспiльський автозавод"
2. Код за ЄДРПОУ 31936646
3. Місцезнаходження 08322, село Пролiски, 

вул. Броварська, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)5972003 (044)5972003

5. Електронна поштова 
адреса

office@baz.ua

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

http://baz.ua/uk/verkhnee-menyu-
novosti-ogoloshennya

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Акцiонерне товариство «BODMIN AG», номер у торгiвельному реєстрi 

кантону Гларус СНЕ-102. 112.780, Швейцарiя. Володiє 74,371859 % акцiй у 
статутному капiталi. Виконувало повноваження Голови Наглядової ради з 
2014 року. Повноваження достроково припинено за рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 11. 04. 2016 р.) у зв’язку з внесенням 

змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИРАЙН», код за ЄДРПОУ 

34821138, Володiє 2,814070 % акцiй у статутному капiталi. Виконувало по-
вноваження з 2014 року. Повноваження достроково припинено за рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 11. 04. 2016 р.) у зв’язку з 
внесенням змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства».

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Логiстичний центр «Ета-
лон», код за ЄДРПОУ 34618954. Володiє 22,814070 % акцiй у статутному 
капiталi. Виконувало повноваження члена наглядової ради з 2014 року. По-
вноваження достроково припинено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
(протокол б/н вiд 11. 04. 2016 р.) у зв’язку з внесенням змiн до Закону Укра-
їни «Про акцiонернi товариства».

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11. 04. 2016 року, 
членом Наглядової ради ПрАТ «Бориспiльський автозавод» обрано Бутка 
Володимира Iвановича, представника Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «КИРАЙН». Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року був 
представником акцiонерiв - Акцiонерного товариства «Bodmin AG» i 
ТОВ  «Кирайн». Володiє 0% статутного капiталу Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11. 04. 2016 
року, членом Наглядової ради ПрАТ «Бориспiльський автозавод» обра-
но Швотцера Петера Герберта, представника Акцiонерного товариства 
Bodmin AG. Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року був представником 
акцiонера - Акцiонерного товариства «Bodmin AG». Володiє 0% статут-
ного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
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посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11. 04. 2016 року, 
членом Наглядової ради ПрАТ «Бориспiльський автозавод» обрано Левченко 
Олену Володимирiвну, представника Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Логiстичний центр «Еталон». Строк повноважень – 3  роки. 
З 2014 року є представником акцiонера - Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Логiстичний центр «Еталон». Володiє 0% статутного 
капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

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

2. Найменування посади Желевський Сергiй Михайлович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 11.04.2016

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛiЧНЕ аКцiОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «БаШТаНСЬКий СирЗаВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00446500; 3. Місцезнаходження: 56100, Миколаїв-
ська обл., Баштанський р-н, м. Баштанка, вул. Заводська, буд. 4; 4. Між-
міський код, телефон та факс: (05158) 2-68-43, (05158) 2-70-89; 5. Електрон-
на поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://milkalliance.com.ua/company/inform/bashtanskij-sirzavod/

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

Рiшення про зміну складу посадових осіб прийнято 08.04.2016р. За-
гальними зборами акцiонерiв ПАТ «Баштанський сирзавод» (Протокол №1 
вiд 08.04.2016р.). Усі посадові особи не володiють акціями емiтента, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Вовченка Сергiя Ми-
колайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз 
набуттям з 01 травня 2016 року змiн та доповнень до Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та обранням нового складу Наглядової ради. На 
посадi перебував з 18.09.2015 р.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Слободського Iгоря 
Станiславовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку 
iз набуттям з 01 травня 2016 року змiн та доповнень до Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та обранням нового складу Наглядової ради. 
На посадi перебував з 18.09.2015 р.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Шелудька Григорiя 
Павловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз 
набуттям з 01 травня 2016 року змiн та доповнень до Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та обранням нового складу Наглядової ради. На 
посадi перебував з 18.09.2015 р.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Деркача Олександра 
Вiталiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз 
набуттям з 01 травня 2016 року змiн та доповнень до Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та обранням нового складу Наглядової ради. На 
посадi перебував з 18.09.2015 р.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Горовенка Михайла 
Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз 
набуттям з 01 травня 2016 року змiн та доповнень до Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та обранням нового складу Наглядової ради. На 
посадi перебував з 18.09.2015 р.

Обрано Члена Наглядової ради Вовченка Сергiя Миколайовича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового складу 
Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних За-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Баштанський сирзавод». Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Престиж Груп».

Обрано Члена Наглядової ради Слободського Iгоря Станiславовича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням но-

вого складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: до наступ-
них рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Баштанський сирзавод». Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Пре-
стиж Груп».

Обрано Члена Наглядової ради Шелудька Григорiя Павловича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового складу 
Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних За-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Баштанський сирзавод». Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Престиж Груп».

Обрано Члена Наглядової ради Деркача Олександра Вiталiйовича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового 
складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: до наступних 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Баштанський сирзавод». Iншi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Пре-
стиж Груп».

Обрано Члена Наглядової ради Горовенка Михайла Олексiйовича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового 
складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу: до наступних 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Баштанський сирзавод». Iншi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Пре-
стиж Груп».

Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комісії Волощука Iвана Петро-
вича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз обранням 
нового складу Ревiзiйної комiсiї. На посадi перебував з 02.04.2014 р.

Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комісії Савелiя Вiталiя 
Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз об-
ранням нового складу Ревiзiйної комiсiї. На посадi перебував з 02.04.2014 р.

Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комісії Буртової Надiї Вiкторiвни 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку iз обранням нового 
складу Ревiзiйної комiсiї. На посадi перебувала з 02.04.2014 р.

Обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Волощука Iвана Петровича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового складу 
Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор ПрАТ «Престиж Груп».

Обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Савелiя Вiталiя Сергiйовича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового складу 
Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Заступник директора з 
фiнансових питань ТОВ «Еталонмолпродукт».

Обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Буртову Надiю Вiкторiвну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) у зв'язку з обранням нового складу 
Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник фiнансово-
економiчного управлiння ПрАТ «Престиж Груп».

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

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

2. Голова Правлiння Косяченко Сергiй Олександрович, 11.04.2016 р.

рІЧНа ІНфОрМацІЯ 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО
«БУДІВЕЛЬНО – фІНаНСОВа КОМПаНІЯ 

«ГЛОБаЛ ЕСТЕйТС»
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БУДІВЕЛЬНО – ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС», 

24925429, Володимирська, 12,
м.Київ, Шевченківський, 01001, 

(044)506-20-09
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

29.04.2016

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

http://www.global-estates.kiev.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ПЕрЕСУВНа 

МЕХаНiЗОВаНа КОЛОНа 156»,
01352830, Херсонська, Скадовський, 75700, 

м. Скадовськ, вул. Пасiчника, 144 а,
(05537) 52066

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

08.04.2016

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

pmk156.pat.ua
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ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КиЇВПрОМЗВ’ЯЗОКБУД»

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

нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»

2. Код за ЄДРПОУ: 14314096
3. Місцезнаходження: вул. М. Мішина, 39, м. Київ, 03151
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2425591, (044) 2425598
5. Електронна поштова адреса: kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

08.04.2016 р загальними зборами акціонерів прийняте рішення про 
зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол загальних 
зборів акціонерів №1/2016 від 08.04.2016 р. Обґрунтування змін: закінчен-
ня терміну дії повноважень та необхідність обрання посадових осіб емі-
тента на новий строк.

Припинено повноваження наступних посадових осіб: 
Генеральний директор Погиба Леонід Олександрович. Володiє част-

кою в статутному капіталі емiтента 73,558%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 73,558%.

Ревізор Шеремет Сергій Федорович. .Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,348%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,348%.

Усі посадові особи, що припинили повноваження, не надали згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Строк, протягом якого особи перебували на 
посаді: з 11.04.2011 р.

Обрані наступні посадові особи: 
Генеральний директор Погиба Леонід Олександрович. Володiє част-

кою в статутному капіталі емiтента 73,558%. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ «Київпромзв'язокбуд», Гене-
ральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
8251 простих іменних акцій.

Ревізор Шеремет Сергій Федорович. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0,348%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: ПрАТ «Київпромэв'язокбуд», механік, Ревізор. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 39 простих іменних акцій.

Усі призначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспорт-
них даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мають. Строк, на який обрано осіб: на 5 років. 

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

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

Генеральний директор Л.О. Погиба, 08.04.2016 р. 

ПУБЛiЧНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«МаЛиНСЬКий ХЛiБОЗаВОД»

річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Малинський хлiбозавод», код за ЄДРПОУ 00378862, місцезнаходження 
11604, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огiєнка, буд.61, міжміський код 
та телефон емітента 04133 4-53-16. 2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
08 квітня 2016 року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію www.malinhlib.ho.ua. 4. Найменування,  
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код 
за ЄДРПОУ 33253896.

5. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачерго-
ві загальнi збори не скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю 
коштів на організацію їх скликання. 6. Інформація про дивіденди. За ре-
зультатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів 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  1145  1170
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1127  1162
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  18  8
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  -841  -828
Статутний капітал  644  644
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)  -2768  -2755

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  159  164
Поточні зобов’язання і забезпечення  1827  1834
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)  -0.0050498  -0.0163146

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) -0.0050498  -0.0163146

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2574380  2574380
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 ____________ Гарбар Олена Петрiвна

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ТК КРЕДИТ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20050951
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24
4. Телефон та факс емітента: (044) 482-05-82; (044) 482-05-81
5. Електронна поштова адреса: bank@tkcredit.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.tkcredit.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом ліквіда-

ції за рішенням вищого органу емітента
ii. Текст повідомлення

Відповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку України 
вiд 7 квiтня 2016 року № 241 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та 
лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ» виконавчою дирекцiєю Фонду га-
рантування вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення № 493 вiд 8 квiтня 
2016 року «Про початок процедури лiквiдацiї АТ БК «ТК КРЕДИТ» та 
делегування повноважень лiквiдатора банку», вiдповiдно до якого роз-
почато процедуру лiквiдацiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ» (далi – АТ КБ «ТК КРЕ-
ДИТ») з 8 квiтня 2016 року до 7 квiтня 2018 року.

Зазначеним рiшенням призначено уповноважену особу Фонду та 
делеговано всi повноваження лiквiдатора АТ КБ «ТК КРЕДИТ» 
провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi 
банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та 
лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв 
Грицаку Iгорю Юлiановичу на два роки з 8 квiтня 2016 року до 7 квiтня 
2018 року включно.

Банк має кредиторiв, вимоги яких будуть задоволенi вiдповiдно до 
реєстру акцептованих вимог кредиторiв Банку. За даними рiчної 
фiнансової звiтностi, не пiдтвердженої аудиторським висновком, ста-
ном на кiнець дня 31 грудня 2015 року вартiсть чистих активiв АТ КБ 
«ТК КРЕДИТ» склала 1'788'846,7 тис. грн, сума зобов'язань 1'716'368,3 
тис. грн., розмiр власного капiталу 72'478,4 тис. грн.

Задоволення вимог кредиторiв здiйснюватиметься за рахунок 
коштiв, одержаних в результатi лiквiдацiї та реалiзацiї майна банку, в 
черговостi, що передбачена частиною першою статтi 52 Закону Украї-
ни «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб».

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

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

Уповноважена особа ФГВФО на здiйснення ліквідації АТ КБ «ТК 
КРЕДИТ» Грицак І.Ю., 11.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО КОМЕрцІйНий БаНК «ТК КрЕДиТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство "Миргородський завод 
мiнеральних вод"

2. Код за ЄДРПОУ 00382651
3. Місцезнаходження 37600, мiсто Миргород, вулиця 

Мiнзаводська, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс (05355) 4-36-74, (05355) 4-38-91
5. Електронна поштова адреса office@mzmv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.mzmv.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 

мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 
припинити повноваження Члена Наглядової ради Михайлова Тараса Воло-
димировича (паспорт Серiя СН №388744 виданий Московським РУГУ 
УМВС України в мiстi Києвi 06.02.1997 року, непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня, перебував на посадi 3 роки) у 
зв'язку iз переобранням членiв Наглядової ради.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 
припинити повноваження члена Наглядової ради Вашкулата Олега 
Юрiйовича (паспорт Серiя ТТ №004114 виданий Голосiївським РУ ГУ МВС 
України в мiстi Києвi 06.07.2010 року, непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня, перебував на посадi 3 роки) у зв'язку iз переоб-
ранням членiв Наглядової ради.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 
вiдкликати (звiльнити) члена Наглядової ради Вичку Вадима Вiталiйовича 
(паспорт Серiя КН №690755, виданий 12 листопада 1998 року Оржицьким 
РВ УМВС України в Полтавськiй областi, непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня, перебував на посадi 3 роки) у зв'язку iз пере-
обранням членів Нгалядової ради.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 
обрати (призначити) Головою Наглядової ради строком на три роки Михай-
лова Тараса Володимировича (паспорт Серiя СН №388744 виданий Мос-
ковським РУГУ УМВС України в мiстi Києвi 06.02.1997 року, працює Дирек-
тором з юридичних питань, лiцензування, сертифiкацiї та економiчної 
безпеки ПрАТ «IДС», непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня, пакет акцiй емiтента вiдсутнiй, освiта - вища).

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 
обрати (призначити) членом Наглядової ради строком на три роки Вашку-
лата Олега Юрiйовича (паспорт Серiя ТТ №004114 виданий Голосiївським 
РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 06.07.2010 року, працює фiнансовим ди-
ректором ПрАТ «IДС», непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня, пакет акцiй емiтента вiдсутнiй, освiта - вища)

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 

обрати (призначити) членом Наглядової ради строком на три роки Вичку 
Вадима Вiталiйовича (Паспорт Серiя КН №690755 виданий 12 листопада 
1998 року Оржицьким РВ УМВС України в Полтавськiй областi, працює ди-
ректором з юридичних питань та економiчної безпеки ПрАТ «IДС», непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, пакет акцiй 
емiтента вiдсутнiй, освiта - вища).

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 
припинити повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Iщенко Олену Григорiвну 
(паспорт Серiя ЕА №023701 виданий Новгородкiвським РВ УМВС України 
в Кiровоградськiй областi 03.02.1996 року, непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня, перебувала на посадi 3 роки) у 
зв'язку iз закiнченням строку на який обрано.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 
припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Лук'янова Володимира 
Андрiйовича (паспорт Серiя СО №873279 виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 04.12.2001 року, непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня, перебував на посадi 3 роки) у зв'язку iз 
закiнченням строку на який обрано.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 
припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Гримича Святослава 
Вiлльовича (паспорт Серiя СН №961511 виданий Радянським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 20.10.1998 року, непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня, перебував на посадi 3 роки) у зв'язку iз 
закiнченням строку на який обрано.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський за-
вод мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято 
рiшення обрати (призначити) Головою Ревiзiйної комiсiї строком на три 
роки Iщенко Олену Григорiвну (паспорт Серiя ЕА №023701 виданий 
Новгородкiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 03.02.1996 
року, працює контролером з операцiй ПрАТ «IДС», непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, пакет акцiй емiтента вiдсутнiй, 
освiта - вища)

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 
обрати (призначити) членом Ревiзiйної комiсiї Лук'янова Володимира 
Андрiйовича (паспорт Серiя СО №873279 виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 04.12.2001 року, працює директором з виробничих 
операцiй ПрАТ «IДС», непогашена судимiсть за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня, пакет акцiй емiтента вiдсутнiй, освiта - вища)

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Миргородський завод 
мiнеральних вод» (Протокол №44 вiд 08.04.2016 року) прийнято рiшення 
обрати (призначити) членом Ревiзiйної комiсiї Гримича Святослава 
Вiлльовича (паспорт Серiя СН №961511 виданий Радянським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 20.10.1998 року, працює директором з управлiння лан-
цюгом постачання ПрАТ «IДС», непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня, пакет акцiй емiтента вiдсутнiй, освiта - вища)

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 Баган Юрiй Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.04.11
(дата)

ПУБЛiЧНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО “МирГОрОДСЬКий ЗаВОД МiНЕраЛЬНиХ ВОД”

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-
ство «ПОЛТаВСЬКий ДОМОБУДІВЕЛЬНий КОМБІНаТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01270581
3. Місцезнаходження: 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 668877, (0532) 668877
5. Електронна поштова адреса: poltava_2012@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 01270581.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Засіданням Наглядової ради ПАТ «Полтавський ДБК» від 

07.04.2016 року (протокол № 02/16) у зв’язку з закiнченням термiну 

дiї повноважень прийнято рішення подовжити повноваження (об-
рано) на наступний термін 1 (один) рік на посаді Генеральний ди-
ректор ПАТ «Полтавський ДБК» – Шишкiна Василя Вiкторовича. 
Перебуває на посаді з 25.04.2015р. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ПАТ 
«Полтавський ДБК». Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0,078309%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надав.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством Генеральний директор Шишкiн Василь 
Вiкторович, 07.04.2016р.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПОЛТаВСЬКий ДОМОБУДІВЕЛЬНий КОМБІНаТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 12 квітня 2016 р. 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
КОЛЬОРОВОГО ПОКРИТТЯ "КОМIНМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 34364544;
3. Місцезнаходження: 49023, Дніпропетровська область, м. Днiпропет-

ровськ, вул. Комiнтерну, буд.7, к. 4;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 732-40-19;
5. Електронна поштова адреса: dzkp_kominmet@kominsteel.com;
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: dzcpkominmet.inf.ua;
7. Вид особливої інформації: порушення справи про банкрутство

емітента, винесення ухвали про його санацію.
II. Текст повідомлення

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі
про банкрутство емiтента ПрАТ  ДЗКП  КОМІНМЕТ  (код за ЄДРПОУ
34364544) - 06 квiтня 2016 року. Найменування (прізвище, ім'я, по батько-
ві) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство - ТОВ
"КОМІНМЕТІНВЕСТ-ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 33564395). Повне най-
менування (прізвище, ім'я, по батькові) й місцезнаходження (місце прожи-
вання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у
справі про банкрутство емітента - ТОВ "КОМІНМЕТІНВЕСТ-ЦЕНТР" (код
за ЄДРПОУ 33564395), 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд.
7, кімн. 5. Найменування суду, який розглядає зазначену справу - Госпо-
дарський суд Дніпропетровської області.

Причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента
та загальна сума вимог кредиторів - наявність заборгованості у розмірі
більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, що підтверджу-
ється рішенням господарського суду Дніпропетровської області від
29.10.2015 року по справі №904/8703/15, яке набрало законної сили. За-
гальна сума кредиторської заборгованості 1 872 500,00 грн. 

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я й по батькові фі-
зичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного ке-
руючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали - Сокол Олек-
сій Юрійович, м. Дніпропетровськ, Катеринославський бульвар, буд. 2,
офіс 610, дата ухвали 06.04.2016 року.

Дата проведення підготовчого засідання - 06.04.2016 року.      
III. Підпис

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

2. Директор М.Г. Магдюк 08.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПРИВАТ-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ФОРТЕ". 2. Код за ЄДРПОУ 34615026. 3. Місцезна-
ходження 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд.24/11-13В 4. Міжміський
код, телефон та факс (044) 599-65-70, (044) 599-65-70. 5. Електронна пош-
това адреса forte.insurance@meta.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.forte-ic.com.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення. Згiдно вимог статтi 41 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" повiдомляємо, що в реєстрi власникiв
iменних цiнних паперiв Товариства станом на 05.04.2016 рiк пакет голосу-
ючих акцiй Товариства, що належить фiзичнiй особi зменшився. Розмiр
частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутно-
го капiталу) складав до змiни 17.50 % (2625 штук простих iменних акцiй),
розмiр частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до ста-
тутного капiталу) складає пiсля змiни 0.00 % (0 штук простих iменних ак-
цiй). Розмiр частки голосуючих акцiй акцiонера фiзичної особи до змiни
складав 17.50 % та розмiр частки голосуючих акцiй пiсля змiни складає
0.00 %. Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права
власностi на акцiї в депозитарнiй системi (ПАТ "НДУ") - 08.04.2016 р.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Голова Ду-
ма Вiктор Олександрович 11.04.2016 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
КОЛЬОРОВОГО ПОКРИТТЯ "КОМIНМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 34364544;
3. Місцезнаходження: 49023, Дніпропетровська область, м. Днiпропет-

ровськ, вул. Комiнтерну, буд.7, к. 4;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 732-40-19;
5. Електронна поштова адреса: dzkp_kominmet@kominsteel.com;
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: dzcpkominmet.inf.ua;
7. Вид особливої інформації: порушення справи про банкрутство

емітента, винесення ухвали про його санацію.
II. Текст повідомлення

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі
про банкрутство емiтента ПрАТ  ДЗКП  КОМІНМЕТ  (код за ЄДРПОУ
34364544) - 06 квiтня 2016 року. Найменування (прізвище, ім'я, по батько-
ві) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство - ТОВ
"КОМІНМЕТІНВЕСТ-ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 33564395). Повне най-
менування (прізвище, ім'я, по батькові) й місцезнаходження (місце прожи-
вання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у
справі про банкрутство емітента - ТОВ "КОМІНМЕТІНВЕСТ-ЦЕНТР" (код
за ЄДРПОУ 33564395), 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд.
7, кімн. 5. Найменування суду, який розглядає зазначену справу - Госпо-
дарський суд Дніпропетровської області.

Причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента
та загальна сума вимог кредиторів - наявність заборгованості у розмірі
більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, що підтверджу-
ється рішенням господарського суду Дніпропетровської області від
29.10.2015 року по справі №904/8703/15, яке набрало законної сили. За-
гальна сума кредиторської заборгованості 1 872 500,00 грн. 

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я й по батькові фі-
зичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного ке-
руючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали - Сокол Олек-
сій Юрійович, м. Дніпропетровськ, Катеринославський бульвар, буд. 2,
офіс 610, дата ухвали 06.04.2016 року.

Дата проведення підготовчого засідання - 06.04.2016 року.      
III. Підпис

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

2. Директор М.Г. Магдюк 08.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПРИВАТ-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ФОРТЕ". 2. Код за ЄДРПОУ 34615026. 3. Місцезна-
ходження 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд.24/11-13В 4. Міжміський
код, телефон та факс (044) 599-65-70, (044) 599-65-70. 5. Електронна пош-
това адреса forte.insurance@meta.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.forte-ic.com.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення. Згiдно вимог статтi 41 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" повiдомляємо, що в реєстрi власникiв
iменних цiнних паперiв Товариства станом на 05.04.2016 рiк пакет голосу-
ючих акцiй Товариства, що належить фiзичнiй особi зменшився. Розмiр
частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутно-
го капiталу) складав до змiни 17.50 % (2625 штук простих iменних акцiй),
розмiр частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до ста-
тутного капiталу) складає пiсля змiни 0.00 % (0 штук простих iменних ак-
цiй). Розмiр частки голосуючих акцiй акцiонера фiзичної особи до змiни
складав 17.50 % та розмiр частки голосуючих акцiй пiсля змiни складає
0.00 %. Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права
власностi на акцiї в депозитарнiй системi (ПАТ "НДУ") - 08.04.2016 р.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Голова Ду-
ма Вiктор Олександрович 11.04.2016 р.

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«УКрПаПІрПрОМ»

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб ПаТ 
«Укрпапірпром»

Публічне акціонерне товариство «Укрпапірпром», ЄДРПОУ 16464888, 
адреса: 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, т/ф. (044) 517-41-72 , 
517-64-10, E-mail: papir@naverex.kiev.ua, веб-сайт 16464888.smida.gov.ua.

ПАТ «Укрпапірпром» наказом № 9-к від 08.04.2016р. призначений Бі-
лоног Тарас Тарасович Першим заступником Голови правління. На публі-
кацію паспортних даних згоди не дав. Часткою у статутному капіталі Това-
риства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. За останні 5 років працював : заступником начальника 
управління , начальником управління відділу в ПАТ «Легбанк». Білоног 
Тарас Тарасович призначений на посаду безстроково.

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

В.О. Голови правління  І.К. Павлик 

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ».

2.Код за ЄДРПОУ 00901387.
3.Місцезнаходження 10005 м. Житомир вул. Черняхівського, буд.104.
4.Міжміський код, телефон та факс (0412) 244402 (0412) 480211.
5.Електронна поштова адреса agromash@emzvіt.com.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ztagromash.ho.ua
7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 08.04.2016 р. (Про-
токол №1 вiд 08.04.2016 р.) припинено повноваження голови Наглядової 
ради Гордасевич Альбіни Владиленівни, яка володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 0.02678 %. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. На посадi голови Наглядової ради перебувала з 
22.04.2013 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 08.04.2016  р. 
(Протокол №1 вiд 08.04.2016 р.) припинено повноваження члена Наглядової 
ради Байрамова Елчина Октай огли, який володіє часткою в статутному ка-
піталі Емітента в розмірі 25.33556 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради перебував з 
22.04.2013 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 08.04.2016  р. 
(Протокол №1 вiд 08.04.2016 р.) припинено повноваження члена Наглядової 
ради Байрамової Катерини Олегівни, яка володіє часткою в статутному капі-

талі Емітента в розмірі 46.59317 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 
22.04.2013 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 08.04.2016  р. 
(Протокол №1 вiд 08.04.2016 р.) припинено повноваження голови Ревізійної 
комісії Курбанова Володимира Джуманiязовича, який володіє часткою в ста-
тутному капіталі Емітента в розмірі 0.21320 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови Ревізійної комісії пе-
ребував з 22.04.2013 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства вiд 
08.04.2016 р. (Протокол №1 вiд 08.04.2016 р.) припинено повноваження чле-
на Ревізійної комісії Слонецького Владислава Степановича, який володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00139 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Ревізій-
ної комісії перебував з 22.04.2013 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів То-
вариства вiд 08.04.2016 р. (Протокол №1 вiд 08.04.2016 р.) припинено повно-
важення члена Ревізійної комісії Турманідзе Бориса Антоновича, який воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00002 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Ревізій-
ної комісії перебував з 22.04.2013 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Гордасевич Альбіна Владиленівна обра-
на 08.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рішенням загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 08.04.2016 р.) та обрана 08.04.2016  р. 
головою Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради (Прото-
кол №5 від 08.04.2016 р.) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 0.02678 %. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа про-
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
КОЛЬОРОВОГО ПОКРИТТЯ "КОМIНМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 34364544;
3. Місцезнаходження: 49023, Дніпропетровська область, м. Днiпропет-

ровськ, вул. Комiнтерну, буд.7, к. 4;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 732-40-19;
5. Електронна поштова адреса: dzkp_kominmet@kominsteel.com;
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: dzcpkominmet.inf.ua;
7. Вид особливої інформації: порушення справи про банкрутство

емітента, винесення ухвали про його санацію.
II. Текст повідомлення

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі
про банкрутство емiтента ПрАТ  ДЗКП  КОМІНМЕТ  (код за ЄДРПОУ
34364544) - 06 квiтня 2016 року. Найменування (прізвище, ім'я, по батько-
ві) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство - ТОВ
"КОМІНМЕТІНВЕСТ-ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ 33564395). Повне най-
менування (прізвище, ім'я, по батькові) й місцезнаходження (місце прожи-
вання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у
справі про банкрутство емітента - ТОВ "КОМІНМЕТІНВЕСТ-ЦЕНТР" (код
за ЄДРПОУ 33564395), 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд.
7, кімн. 5. Найменування суду, який розглядає зазначену справу - Госпо-
дарський суд Дніпропетровської області.

Причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента
та загальна сума вимог кредиторів - наявність заборгованості у розмірі
більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, що підтверджу-
ється рішенням господарського суду Дніпропетровської області від
29.10.2015 року по справі №904/8703/15, яке набрало законної сили. За-
гальна сума кредиторської заборгованості 1 872 500,00 грн. 

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я й по батькові фі-
зичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного ке-
руючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали - Сокол Олек-
сій Юрійович, м. Дніпропетровськ, Катеринославський бульвар, буд. 2,
офіс 610, дата ухвали 06.04.2016 року.

Дата проведення підготовчого засідання - 06.04.2016 року.      
III. Підпис

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

2. Директор М.Г. Магдюк 08.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПРИВАТ-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ФОРТЕ". 2. Код за ЄДРПОУ 34615026. 3. Місцезна-
ходження 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд.24/11-13В 4. Міжміський
код, телефон та факс (044) 599-65-70, (044) 599-65-70. 5. Електронна пош-
това адреса forte.insurance@meta.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.forte-ic.com.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення. Згiдно вимог статтi 41 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" повiдомляємо, що в реєстрi власникiв
iменних цiнних паперiв Товариства станом на 05.04.2016 рiк пакет голосу-
ючих акцiй Товариства, що належить фiзичнiй особi зменшився. Розмiр
частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до статутно-
го капiталу) складав до змiни 17.50 % (2625 штук простих iменних акцiй),
розмiр частки акцiонера фiзичної особи в загальнiй кiлькостi акцiй (до ста-
тутного капiталу) складає пiсля змiни 0.00 % (0 штук простих iменних ак-
цiй). Розмiр частки голосуючих акцiй акцiонера фiзичної особи до змiни
складав 17.50 % та розмiр частки голосуючих акцiй пiсля змiни складає
0.00 %. Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права
власностi на акцiї в депозитарнiй системi (ПАТ "НДУ") - 08.04.2016 р.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Голова Ду-
ма Вiктор Олександрович 11.04.2016 р.

тягом останніх 5 років: менеджер. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Байрамов Елчин Октай огли обраний 
08.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рішенням загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 08.04.2016 р.) строком на 3 роки. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 25.33556 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: комерційний директор. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Байрамова 
Катерина Олегівна обрана 08.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства 
за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 08.04.2016  р.) 
строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
46.59317 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступ-
ник директора з кадрових питань, директор. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Турманідзе Борис Антонович обраний 
08.04.2016 р. членом Ревізійної комісії Товариства за рішенням загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1 від 08.04.2016 р.) та обраний 08.04.2016 р. 
головою Ревізійної комісії Товариства за рішенням Ревізійної комісії (Прото-
кол №1 від 08.04.2016 р.) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 0.00002 %. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років посад не обіймав, пенсіо-
нер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Слонецький Владислав Степанович обраний 08.04.2016 р. членом Ревізійної 
комісії Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
08.04.2016 р.) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.00139 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Протягом останніх 5 років посад не обіймав, пенсіонер. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Шейгас 
Михайло Григорович обраний 08.04.2016 р. членом Ревізійної комісії Товари-
ства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 08.04.2016 
р.) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента  
в розмірі 0.25423 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові  
злочини немає. Протягом останніх 5 років посад не обіймав, пенсіонер.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних  
даних.

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

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

2. Голова правління Лісовський В.ф. 08 квітня 2016 року.

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«КОрОСТЕНСЬКа БаЗа МаТЕрiаЛЬНО-

ТЕХНiЧНОГО ПОСТаЧаННЯ»
річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Коростенська база матерiально-технiчного постачання», код за ЄДРПОУ 
00909466, місцезнаходження 11502, Житомирська обл., м. Коростень  
вул. Т. Кралi, буд. 132, міжміський код та телефон емітента 04142 6-65-72. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 08.04.2016 р. 3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.kormtp.
ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фі-
нансової звітності Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ», код за 
ЄДРПОУ 31231755. 5.Інформація про загальні збори В звiтному роцi чер-
гові та позачергові загальнi збори акціонерів не скликались i не проводи-
лись в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 

малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  357.1  403.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)  254.6  264.6
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  15.5  17.6
Сумарна дебіторська заборгованість  86.7  121.5
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  262.7  294.0
Статутний капітал  191.6  191.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -317.4  -286.1
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  94.4  109.7
Чистий прибуток (збиток)  -31.3  -17.6

Директор ____________ А.В. Томах

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЛУГа»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Луга»

2. Код за ЄДРПОУ: 05468096
3. Місцезнаходження: 01001 місто Київ, вулиця Михайлівська, 24/11-13В
4. Міжміський код, телефон та факс: 03342 22518, 20908
5. Електронна поштова адреса: vvluga@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05468096.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення
Публiчне Акцiонерне Товариство «Луга»повiдомляє, що 08.04.2016 р. 

від акціонера - фізичної особи стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: влас-
ник акцiй - фізична особа, розмiр частки якого до змiни пакета акцiй стано-
вив 70,6830% (31584 штук простих іменних акцій), зменшив за рахунок 
продажу свій пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки акцiонера - фізичної 
особи становить 37,9912% (16976 штук простих іменних акцiй).

Публiчне Акцiонерне Товариство «Луга»повiдомляє, що 08.04.2016 р. 
від акціонера - фізичної особи стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: влас-
ник акцiй - фізична особа, розмiр частки якого до змiни пакета акцiй стано-
вив 0,009% (4 штуки простих іменних акцій), збільшив за рахунок купівлі 
свій пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки акцiонера - фізичної особи ста-
новить 32,7007% (14612 штук простих іменних акцiй).

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

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

Директор Гаркот І.Б., 08.04.2016 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «УКрриБа»,

код за ЄДРПОУ 04689046,
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, 

проспект Повітрофлотський, буд. 66,
тел.(044) 2490286

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

08.04.2016р.

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

ukrryba.com.ua

рІЧНа ІНфОрМацІЯ 

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВий»

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

Приватне акціонерне товариство «ГОТЕЛЬ 
«ЖОВТНЕВИЙ», 32082765, площа 

Шевченка, будинок 4а,
м.Дніпропетровськ, Жовтневий, 

Днiпропетровська область, 49027,
(056) 744 44 49

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

29.04.2016

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

http://www.hotel-zhovtneviy.dp.ua
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НОВИНИ

фГи рассчитывает провести конкурс  
по приватизации «центрэнерго»  

в конце ноября
Фонд государственного имущества (AUB) Украины 

рассчитывает провести конкурс по приватизации 
энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго» 
в конце ноября текущего года, сообщил глава ведом-
ства Игорь Билоус.

«Согласовали (на заседании рабочей группы 
при участии ФГИ, правительства, USAID, EBRD, 
Baker&McKenzie, Deloitte) предварительный ка-
лендарь подготовки и продажи «Центрэнерго». 
Надеюсь, сможем провести аукцион уже в конце 
ноября»,  - написал он на своей Facebook-
странице.

Согласно предварительному календарному плану, 
до конца апреля Кабмин должен объединить пакеты 
акций «Центрэнерго» и сменить набсовет предприя-
тия. До конца мая ФГИ планирует издать приказ о 
приватизации «Центрэнерго». До конца июня на 
предприятии должна пройти инвентаризация, до 
средины июля – аудит, до конца июля – экологиче-
ский аудит, а ФГИ должен сформировать конкурсную 
комиссию.

По предварительным планам ведомства, Кабмин 
утвердит условия продажи «Центрэнерго» в октябре, 
объявление о проведении конкурса будет обнародо-
вано в конце октября.

Как сообщалось, «Центрэнерго» эксплуатирует 
Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммар-
ной установленной мощностью 7550 МВт. Государству 
в лице НАК «Энергетическая компания Украины» при-
надлежит 78,3% акций «Центрэнерго».

Греция рассчитывает договориться с 
кредиторами к началу мая - госминистр
Греческие власти рассчитывают к началу мая до-

стичь соглашения с кредиторами, которое откроет 
стране доступ к очередной порции кредитов из тре-
тьей программы помощи, заявил государственный 
министр Греции Никос Папас в интервью агентству 
Bloomberg.

«У нас практически одинаковые оценки с Евроко-
миссией, - отметил Н.Папас. - Что необходимо сде-
лать в следующие дни, так это свести «почти одина-
ковые» оценки к полностью одинаковым».

Представители Еврокомиссии, Европейского цен-
трального банка (ЕЦБ) и Международного валютно-
го фонда (МВФ) находятся в Афинах, где обсужда-
ют с греческими властями меры сокращения 
расходов и реформы, необходимые для выполне-
ния страной условий третьей программы помощи 
объемом 86 млрд евро.

По словам Н.Папаса, главным пунктом, вызываю-
щим разногласия, является обращение с «плохими» 
кредитами, обременяющими балансы греческих  
банков.

Позиции сторон по таким вопросам, как реформа 
пенсионной системы и системы исчисления подо-
ходного налога, сблизились, отметил Н.Папас.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле 
заявил в минувшее воскресенье, что стороны «най-
дут решение в ближайшие недели».

По его словам, это решение «не будет иметь ниче-
го общего со списанием греческого долга, а будет со-
гласовываться с тем, что Греции необходимо сде-
лать больше», чтобы вновь сделать экономику 
страны конкурентоспособной.

Германия неоднократно выступала против списа-
ния долга Греции, однако заявляла о готовности об-
судить возможность сокращения долговой нагрузки 
страны в форме продления срока действия кредитов 
и периодов льготного кредитования.

Греция не нуждается в кредитах в ближайшее вре-
мя, средства потребуются ей в июле текущего года, 
когда стране предстоит выплатить Европейскому 
Центробанку 3,5 млрд евро.

ВБ ухудшил прогноз роста экономик стран 
Восточной азии в 2016г до 6,3% с 6,4%

Экономический рост стран восточной части 
Азиатско-тихоокеанского региона будет более мед-
ленным из-за ослабления темпов подъема ВВП Ки-
тая, сообщается в отчете Всемирного банка, опубли-
кованном в понедельник.

Подъем экономик государств региона (в него не 
входят Япония, Австралия и Индия) в текущем году 
составит 6,3% против прогнозировавшихся в октябре 
6,4%, полагают аналитики ВБ. По их оценкам, в 2017 
году темпы роста замедлятся до 6,2%.

По итогам прошлого года увеличение составляло 
6,5%.

В то же время, если не учитывать Китай, темпы эко-
номического роста в восточной Азии будут ускорять-
ся, прогнозируется в отчете. Без учета КНР экономика 
стран региона в 2016 году может подняться на 4,8%, а 
в два следующих года продемонстрировать рост по 
4,9%. В 2015 году увеличение составляло 4,7%.

ВБ сохранил прогноз роста ВВП Китая в этом году 
на уровне 6,7% после повышения на 6,9% по итогам 
2015 года. Также была оставлена оценка увеличения 
экономики Филиппин - на 6,4% после подъема на 
5,8% в прошлом году.

Экономисты банка ухудшили прогноз увеличения 
экономики Индонезии в 2016 году до 5,1% с ранее 
ожидавшихся 5,3% (в прошлом году - 4,8%) и Малай-
зии - до 4,4% с 4,7% (в прошлом году - 5%).

При этом был повышен прогноз роста ВВП Таи-
ланда в текущем году - до 2,5% с 2% и Вьетнама - до 
6,5% с 6,3%. В 2015 году экономики этих стран по-
казали подъем соответственно на 2,8% и 6,7%.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354 10
2. ПРАТ АГРОПРОМБУД 8
3. ТОВ АДМІРАЛ-КЛУБ 12
4. ПАТ АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» 4
5. ПРАТ БАЛТСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 11
6. ПАТ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 17
7. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД 16
8. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» 17
9. ПРАТ ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ 7
10. ПАТ ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА 5
11. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 6
12. ПРАТ ГОСПТОВАРИ 10
13. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» 21
14. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВОГО ПОКРИТТЯ «КОМІНМЕТ» 20
15. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 20
16. ПАТ ІМПЕРІЯ-С 14
17. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СІГУРД» 12
18. ПРАТ КИЇВПРОМЗВ'ЯЗОКБУД 18
19. КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 15
20. ПАТ КІРОВОГРАДАВТОТРАНС 13
21. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13555 13
22. ПРАТ КОБОС 3
23. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ» 18
24. ПРАТ КОМПАНІЯ «МАГІК» 10
25. ПРАТ КОМПАНІЯ БАСТІОН 12
26. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ 21
27. ПРАТ ЛІКТРАВИ 12
28. ПАТ ЛУГА 21
29. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 18
30. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР 11
31. ПАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 9
32. ПАТ МИКОЛАЇВБУДТРАНС 9
33. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №139 8
34. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ 7
35. ПАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 19
36. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗЕРНОТРАНС 5
37. ПРАТ МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ 3
38. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 4
39. ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР 5
40. ПРАТ НОЛЬГА 8
41. ПРАТ ОДЕСАХІМОПТТОРГ 5
42. ПРАТ ОСКІЛ 8
43. ПРАТ ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 8
44. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 156 17
45. ПАТ ПОЛТАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1662 3
46. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 19
47. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД 3
48. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 7
49. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50 11
50. ТОВ СІТІ РІЕЛТІ ГРУП 11
51. ТОВ СКІФ-2004 7
52. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» 20
53. ПАТ ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 4
54. ПРАТ УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ 8
55. ПАТ УКРПАПІРПРОМ 20
56. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 14
57. ПРАТ УКРРИБА 21
58. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 12
59. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 10
60. ПАТ ХІММЕТ 14
61. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ КХП 13
62. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ КХП 13



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 12 квітня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24

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 № 16080
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
11.04.2016 р. 


