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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД IМ. Г.I.ПЕТРОВСЬКОГО»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД IМ. Г.I.ПЕТРОВСЬКОГО»
2. Код за ЄДРПОУ 00232779
3. Місцезнаходження: 61068, м.Харкiв, пр.Московський, 118
4. Міжміський код, телефон та факс (057)732-20-82 (057)732-23-97
5. Електронна поштова адреса account@vz.usi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації https://sites.google.com/site/zavodvelo/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст повідомлення
У зв’язку зi змiною типа Товариства з публiчного на приватне, засiданням
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Харківський велосипедний завод
ім.Г.І.Петровського» вiд 26.04.2017р. (протокол № 1/2017 вiд 26.04.2017р.)
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента:
ДОСТРОКОВО ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПАТ «Харківський велосипедний завод ім.Г.І.Петровського « у повному
складi, а саме:
- Голови Наглядової Ради Савича Василя Миколайовича. У статутному
капiталi емiтента володiє 428519 акцiями або 9,94%. Перебував на данiй
посадi протягом трьох рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має;
- Члена Наглядової Ради Мiняйло Анатолiя Борисовича. Не володiє
прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Перебував на данiй посадi
протягом трьох рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має;
- Члена Наглядової Ради Анохіна Юрія Геннадійовича. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Перебувала на данiй посадi
протягом трьох рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
ДОСТРОКОВО ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ
ПАТ «Харківський велосипедний завод ім.Г.І.Петровського « у повному
складi, а саме:
- Голови Ревiзiйної комiсiї Суходольської Оксани Станiславiвни. У статутному капiталi емiтента частками не володiє. Перебувала на данiй посадi
протягом трьох рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має;
- Члена Ревiзiйної комiсiї Iстомiної Лариси Петрiвни. У статутному
капiталi емiтента частками не володiє. Перебувала на данiй посадi протягом трьох рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має;
- Члена Ревiзiйної комiсiї Данчук Тетяни Василiвни. У статутному
капiталi емiтента частками не володiє. Перебувала на данiй посадi протягом трьох рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
ОБРАТИ НОВИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Товариства термiном на

три роки на безоплатнiй основi, а саме:
- Члена Наглядової Ради Савича Василя Миколайовича. У статутному
капiталi емiтента володiє 428519 акцiями або 9,94%. Перебував на данiй
посадi протягом трьох рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
своєї дiяльностi: Директор ППТФ «ЮСІ». Загальний стаж роботи - 35 років.
Освiта: вища. Посадову особу обрано на термiн вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має;
- Члена Наглядової Ради Мiняйло Анатолiя Борисовича. Не володiє прямо
часткою у статутному капiталi емiтента. Перебував на данiй посадi протягом
трьох рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:
Директор ПФ «Темп». Загальний стаж роботи - 29 років. Освiта: вища. Посадову особу обрано на термiн вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
- Члена Наглядової Ради Анохіна Юрія Геннадійовича. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом своєї дiяльностi: директор ПП «Селiгер», директор ПП
«Селiгер плюс». Загальний стаж роботи - 35рокiв. Освiта: вища. Посадову
особу обрано на термiн вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ОБРАТИ НОВИЙ СКЛАД РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ Товариства термiном на
п'ять рокiв на безоплатнiй основi,а саме:
- Члена Ревiзiйної комiсiї Суходольську Оксану Станiславiвну. Товариство
не отримало згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Не володiє
прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом своєї дiяльностi: Головний бухгалтер ППТФ «ЮСI», Голова
Ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Освiта: вища. Посадову
особу обрано на термiн вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
- Члена Ревiзiйної комiсiї Iстомiну Ларису Петрiвну. Товариство не отримало згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Не володiє
прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер фiрми «Роксолана»-ТОВ, Член
Ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи - 22 роки. Освiта: вища. Посадову
особу обрано на термiн вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
- Члена Ревiзiйної комiсiї Данчук Тетяну Василiвну. Товариство не отримало згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Не володiє
прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер ППТФ «ЮСI». Загальний стаж
роботи - 37 рокiв. Освiта: вища. Посадову особу обрано на термiн вiдповiдно
до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
К.Ф. Сало,
26.04.2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 28 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМОГА»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМОГА», 00413239, 67832 Одеська область Овiдiопольський
район смт. Великодолинське вул. Кооперативна, 19, (04851) 3-34-97
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 00413239.smida.gov.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БРІК», 33865551
5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.04.2016. Порядок денний:
1. Затвердження регламенту зборiв та обрання лiчильної комiсiї.
2. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово _ господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi та визначення основних напрямкiв
дiяльностi на 2016 рiк.
3. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi товариства за 2015 рiк.
4. Розгляд та затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
5. Розгляд та затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за
2015 рiк.
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової
ради та обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльноправових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку/про покриття збитку товариства за рахунок власного додаткового капiталу, строку та порядку виплати дивiдендiв за 2015 рiк.
8. Про внесення змiн до Статуту товариства та затвердження його в
новiй редакцiї.
Всi питання по порядку денному розглянутi в повному обсязi. Рiшення
затвердженi. Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами періоду,
звітного періоду
що передував звітному
за
за привілеза
за привілепростими
йованими простими йованими
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих
600000.00
0.00
0.00
0.00
дивідендів, грн.

Нараховані дивіденди
0.02
0.00
0.00
0.00
на одну акцію, грн.
Сума виплачених
600000.00
0.00
0.00
0.00
дивідендів, грн.
Дата складення
22.04.2016
..
..
..
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
..
..
..
..
Опис
Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято на загальних зборах акцiонерiв
28.04.2016 р.. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв складений станом на 22.04.2016 р. Здiйснити виплату дивiдендiв за 2015 рiк в
сумi 600 000,00 грн. у строк до 28.10.2016 року згiдно вимог чинного законодавства
II. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування
період
показника
звітний
попередній
Усього активів
22007
20810
Основні засоби (за залишковою вартістю)
13275
12689
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
6847
4913
Сумарна дебіторська заборгованість
1007
2642
Грошові кошти та їх еквіваленти
339
93
Власний капітал
10369
7855
Статутний капітал
6268
6268
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3037
523
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
11638
12955
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.10026480 0.04239520
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0.10026480 0.04239520
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
25073600
25073600
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Голова правлiння ____________

Яковенко Олексiй Iванович

Публічне акціонерне товариство «Укрхімпроект»,
Публічне акціонерне товариство «Укрхімпроект», місцезнаходження:
Україна, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, код ЄДРПОУ 00205618
Наглядова рада ПАТ «Укрхімпроект» (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться о 10:00 год. 2 червня 2017 року за адресою: м. Суми, вул.
Іллінська,13, перший поверх, актовий зал.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
29 травня 2017 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та
припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014, 2015, 2016
роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан
Товариства у 2014, 2015, 2016 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства
за 2014, 2015,2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової
звітності) Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності
Товариства на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками
господарської діяльності Товариства у 2014, 2015, 2016 роках та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства,
визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис.грн.)
Найменування показників
Значення показників (тис.грн.)
2014
2015
2016
Усього активів
34017
39648
34851
Основні засоби
17199
16265
15053
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
5440
4560
5625
Сумарна дебіторська заборгованість
8396
16856
12645
Грошові кошти та їх еквіваленти
2181
1237
809
Нерозподілений прибуток
19288
25393
17319
Власний капітал
25318
31223
23048
Статутний капітал
2877
2877
2877
Довгострокові зобов’язання
3950
2212
Поточні зобов’язання
4749
8425
9591
Чистий прибуток (збиток)
403
3783
(5788)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1498450 1498450 1498450
Кількість власних акцій, викуплених протя_
гом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на
_
викуп власних акцій
Чисельність працівників на кінець періоду
241
229
202
(осіб)
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем
їх проведення 2 червня 2017р. з 09:15 до 09:45 год. Для участі у Зборах
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акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам
акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного
законодавства.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська,13, перший поверх, кабінет 104 у робочі дні з 8:00 до 16:00, а в день проведення
Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами, є менеджер з персоналу Ткач
Алла Володимирівна.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД ІМ.Г.І.ПЕТРОВСЬКОГО», код за ЄДРПОУ 00232779, Украї-

міжміський код та телефон емітента:

на, 61068, м.Харків, пр. Московський, буд. 118, тел. 0577322397.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: https://sites.google.com/site/zavodvelo/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма «Аудит-96» Товариство
з обмеженою відповідальністю, код за ЄДРПОУ 23909055.
5. Інформація про загальні збори. Вид зборів – чергові; дата проведення – 28.04.2016р.; кворум – 56,25%. Позачергові збори не скликались.
На загальних зборах акцiонерiв розглядались наступнi питання: 1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «ХВЗ». 2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «ХВЗ». 3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів ПАТ «ХВЗ». 4. Звіт
виконавчого органу ПАТ «ХВЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХВЗ» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХВЗ» за
2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Затвердження річного фінансового звіту ПАТ «ХВЗ» за 2015 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «ХВЗ» (визначення порядку покриття збитків). 9. Розгляд питання про зміну найменування ПАТ «ХВЗ». 10. Розгляд
питання про зміну типу ПАТ «ХВЗ» з публічного на приватне. 11. Розгляд
питання про внесення змін до Статуту ПАТ «ХВЗ». Всi питання порядку

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера,
кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції прий
маються у строк до 12 травня 2017р., а щодо кандидатів до складу органів
Товариства - до 25 травня 2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами
рішень з питань, включених до порядку денного: www.ukrhimproekt.com.ua.
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Наумов Л.Є.
28.04.2017 р.
денного було розглянуто. Звіти затверджено. Рiшення прийнято. Заперечень та /або iнших пропозицiй від осіб до перелiку питань порядку денного
не надходило.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди протягом звітного періоду не
нараховувались та не виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
32015
30295
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7546
7688
Довгострокові фінансові інвестиції
97
97
Запаси
1719
1859
Сумарна дебіторська заборгованість
6222
4504
Грошові кошти та їх еквіваленти
64
20
Власний капітал
(11559)
(8902)
Статутний капітал
21555
21555
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(42222)
(39565)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
13223
12567
Поточні зобов’язання і забезпечення
30351
26630
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(0,616)
(0,187)
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
(0,616)
(0,187)
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
4311028
4311028
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова правління ПАТ «ХВЗ»
К.Ф. Сало

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ», 00443468, Україна Закарпатська обл. Берегiвський р-н 90202 м. Берегово вул. Сiльвая, 3,
0314143098
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.meat-beregove.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕНТАМС АУДИТ», 40182892
5. Інформація про загальні збори:
25.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Обрання лiчильної комiсiї.3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.4. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.5. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.6. Затвердження рiчного фiнансового звiту
(балансу) Товариства за 2015 р.7. Визначення порядку розподiлу прибутку
та покриття збиткiв Товариства за 2015 р.8. Внесення змiн до вiдомостей
про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.9. Визначення
особи, уповноваженої на внесення усiх необхiдних змiн до вiдомостей про
Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.10. Прийняття
рiшення про укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито о 12 год.
00 хв. Закриття Зборiв вiдбулося о 13 год. 00 хв.19.04.2016 р. - дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах.Загальна
кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь

у Зборах Товариства складає 691 (шiстсот дев’яносто одна), яким належать 41 194 492 простi iменнi акцiї (100% розмiщених акцiй) з них 10 (десять) власникiв рахункiв є власниками 40 766 027 голосуючих простих
iменних акцiй (100 % голосуючих акцiй).Вiдсутнi акцiонери: 689 акцiонерiв,
що володiють 448 220 (з яких 19 755 голосуючих) простими iменними
акцiями
(1,0881
%
статутного
капiталу).Присутнi
акцiонери
(зареєструвалися):o Юридична особа - ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», що
володiє 40 746 271 простою iменною акцiєю (98,9119% вiд загальної
кiлькостi простих iменних акцiй), з яких 40 746 271 - голосуючi (99,9516%
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй), в особi Бiлана Назара Мироновича, який дiє на пiдставi довiреностi № 5/2016 вiд 15.04.2016 р.;o Фiзична
особа - Бiлан Назар Миронович, який володiє 1 простою iменною акцiєю
(0,0000% вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй), з яких 1 - голосуюча (0,0000% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).Запрошенi: Штефанюк Василь Федорович - директор ПАТ «Берегiвський м’ясокомбiнат»;
Ердеi Марiя Василiвна - головний бухгалтер ПАТ «Берегiвський
м’ясокомбiнат».Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих
акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає 40 746 272 голоси,
що становить 99,9516% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум
Зборiв складає не менш нiж 50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Отже, вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства»
та статуту Товариства Збори вважаються правомочними i мають право
розпочати свою роботу.ВИРIШИЛИ:1. Обрати Головою зборiв Бiлана Назара Мироновича, а секретарем зборiв - Ердеi Марiю Василiвну.2. Обрати
лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голови комiсiї Ридай Назара Васильовича, та членiв комiсiї - Бичко Андрiя Олександровича та Телев’яка Бориса
Петровича.3. Затвердити порядок роботи Зборiв, а саме: для доповiдей до 15 хвилин, а для запитань та вiдповiдей - до 10 хвилин.4. Затвердити
звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «БЕРЕГIВСЬКИЙ М’ЯСО
КОМБIНАТ» про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити
звiт наглядової ради ПАТ «БЕРЕГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк.
6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «БЕРЕГIВСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк.7. Затвердити порядок розподiлу прибутку
та покриття збиткiв ПАТ «БЕРЕГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк
згiдно статей «Доходiв та Витрат».8. Внести змiни до вiдомостей про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
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фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а саме визначити,
що засновниками (учасниками) Товариства є акцiонери згiдно реєстру.
9. Уповноважити директора Товариства Штефанюка В.Ф. на внесення
самостiйно чи шляхом передачi повноважень третiй особi за вiдповiдною
довiренiстю, змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та
громадських формувань.10. Попередньо погодити та схвалити укладення
Товариством значних правочинiв вiдповiдно до ч. 3 ст. 70 Закону України
«Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi договори, договори iпотеки,
договори застави, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень,
договори про надання фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi), i
договори вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом звичайного правочину,
перевищує 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного голосували Голосували
бюлетенями: «За» - 40 746 272 голоси, що складає 100% вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах,
згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд 25.04.2016 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
11218
11574
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8717
8748
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
16
17
Сумарна дебіторська заборгованість
2484
2803
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
6
Власний капітал
10987
11138
Статутний капітал
10299
10299
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
688
839
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
231
436
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,004
-0,005
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,004
-0,005
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
41194492
41194492
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду

Публічне акціонерне товариство
«Фірма «Київздравреконструкція»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Фірма «Київздравреконструкція», 02127868, вул. Короленківська, б. 4, м. Київ,
Голосіївський, 01033, (044) 463-58-26
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 02127868.infosite.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА
КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076
5. Інформація про загальні збори
29.04.2016, чергові. Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення про
наслідки розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків
Ревізійної комісії Товариства.
5. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
6. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
1848
2215
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1159
1181
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
418
743
Сумарна дебіторська заборгованість
129
189
Грошові кошти та їх еквіваленти
142
80
Власний капітал
307
891
Статутний капітал
540
540
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2192
-1608
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
1541
1324
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,2704
-0,0273
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,2704
-0,0273
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2160000
2160000
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

Публiчне акцiонерне товариство «Цукровий завод iм.Цюрупи»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Цукровий завод iм.Цюрупи», 00372368, 13543 Житомирська обл.,
Попiльнянський р-н, с.Андрушки, вул.Заводська, 5, (04137)76-340
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: tsyurupa.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма
«Екаунт», 31133478
5. Інформація про загальні збори
Черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.04.2016р. Порядок
денний (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1. Вiдкликання
членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Обрання голови i секретаря зборiв. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за
наслiдками дiяльностi у 2015 роцi. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства
за 2015 рiк. 6. Звiт Генерального директора Товариства. 7. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.
8. Звiт Наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 10. Звiт ревiзiйної комiсiї Това1324

риства. 11. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної
комiсiї Товариства. 12. Про надання допомоги на розвиток мiсцевої
соцiальної iнфраструктуру територiальної громади. 13. Затвердження змiн
до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новiй
редакцiї. 14. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства у
новiй редакцiї. 15. Затвердження Положення про загальнi збори Товариства
у новiй редакцiї. 16. Затвердження Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї. 17. Затвердження Положення про виконавчий орган
Товариства у новiй редакцiї. Прийнятi рiшення: 1.Вiдкликати лiчильну
комiсiю у складi: Пишняк Г.В.-голова лiчильної комiсiї, Щокiної К.В. та Тимошенко О.А. 2.Обрати лiчильну комiсiю у складi: Пишняк Г.В.-голова
лiчильної комiсiї, Щокiної К.В. та Тимошенко О.А. 3.Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Кремньову Анну Олександрiвну та обрати
секретарем зборiв акцiонерiв Товариства Кравчука Василя Iвановича. 4. Затвердити рiчний звiт Товариства за наслiдками дiяльностi у 2015 роцi. 5.Не
здiйснювати розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2015 рiк у зв’язку з
тим, що Товариство знаходилося в станi лiквiдацiї. 6.Прийняти звiт генерального директора Товариства до уваги. 7.Затвердити звiт генерального
директора Товариства. 8.Прийняти звiт наглядової ради Товариства до уваги. 9.Затвердити звiт наглядової ради Товариства. 10.Прийняти звiт
ревiзiйної комiсiї Товариства до уваги. 11.Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї
Товариства. 12.Надати згоду на здiйснення Товариством виплат благодiйної
допомоги, в тому числi на розвиток мiсцевої соцiальної iнфраструктури
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
територiальних громад, у межах наявних грошових коштiв Товариства, та
уповноважити генерального директора Товариства, у межах наявних грошових коштiв Товариства, проводити вiдповiднi виплати благодiйної допомоги вiд iменi Товариства, в тому числi на розвиток мiсцевої соцiальної
iнфраструктури територiальних громад, у розмiрi та на умовах, що будуть
визначенi ним на власний розсуд. 13.Затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новiй редакцiї. Встановити,
що змiни до статуту Товариства набувають чинностi з дати їх державної
реєстрацiї, але не ранiше 01.05.16р. Уповноважити генерального директора
Товариства пiдписати нову редакцiю статуту Товариства. Провести державну реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства у вiдповiдностi з чинним
законодавством; та уповноважити генерального директора Товариства (з
правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства. 14.Затвердити Положення
про наглядову раду Товариства у новiй редакцiї. 15.Затвердити Положення
про загальнi збори Товариства у новiй редакцiї. 16.Затвердити Положення
про ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї. 17.Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства у новiй редакцiї.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 12.12.2016р. Порядок
денний (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1.Про обрання
членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання голови i секретаря Зборiв. 3.Про припинення Товариства шляхом його лiквiдацiї. 4.Про затвердження порядку та
строку для заяви претензiй кредиторами Товариства. 5.Про створення
лiквiдацiйної комiсiї Товариства та обрання її голови та членiв. 6.Про припинення повноважень Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
Вирiшили по питаннях: 1.Сформувати лiчильну комiсiю та обрати 3 (трьох)
наступних осiб до її складу: Тимошенко О. А.- головою Лiчильної комiсiї,
Щокiну К.В. i Пишняк Г.В.- членами Лiчильної комiсiї. 2.Обрати головою
Зборiв Товариства- Самойленко О.М., а секретарем- Кравченка Ю.М.
3. Припинити ПАТ»Цукровий завод iм. Цюрупи» (код ЄДРПОУ-00372368)
шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку за рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України.
4.Затвердити порядок лiквiдацiйної процедури згiдно з Додатком №1, що
додається, та встановити двомiсячний строк для пред’явлення вимог кредиторами до Товариства. 5.Створити лiквiдацiйну комiсiю Товариства та за-

твердити її наступний склад: Голова лiквiдацiйної комiсiї- Кравченко Ю.М.,
члени лiквiдацiйної комiсiї- Орлов М.В., Самойленко О.М. 6.Припинити повноваження членiв Наглядової ради та Генерального директора Товариства
з 12.12.16р. Усi рiшення чергових рiчних та позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства прийнято одноголосно. Згiдно зi статутом Товариства
Наглядовою радю були прийнятi рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв i затверджено порядки деннi зборiв.
Змiн та пропозицiй до порядкiв денних загальних зборiв акцiонерiв вiд iнших
осiб не надходило.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
2117
4316
Основні засоби (за залишковою вартістю)
-4
Довгострокові фінансові інвестиції
30
30
Запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
2085
4280
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
2
Власний капітал
2117
4233
Статутний капітал
1787
1787
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
135
2251
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
-83
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -21.82005670 -9.43542150
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-21.82005670 -9.53373270
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
96975
96975
Цінні папери власних випусків, викуплені
--протягом звітного періоду
Голова лiквiдацiйної комiсiї ______ Кравченко Юрiй Миколайлович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КIЛЬЦЕ»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КIЛЬЦЕ», 05796400, 65088 М.ОДЕСА ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА,
буд.92/94, (0482) 45-64-67
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 05796400.smida.gov.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БРІК», 33865551
5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 26.04.2016 з наступним порядком денним:
Порядок денний зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про пинення iх
повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв.
3. Прийняття рiшеня з питань порядку проведення Загальних зборiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства за 2015 рiк
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзора
товариства за 2015 рiк.
7. Затвердження звiту та балансу товариства за 2015 рiк.
8. Про розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи за 2015 рiк.

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзора.
10. Обрання ревiзора.
11. Затвердження умов цивiльно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ревiзором, встановлення розмiру його
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору
(контракту) з ревiзором.
Всi питання по порядку денному розглянутi в повному обсязi. Рiшення
затвердженi. Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
22726.7
23090.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)
21286.2
22141.3
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
451.3
453.3
Сумарна дебіторська заборгованість
613.6
339.1
Грошові кошти та їх еквіваленти
375.6
156.5
Власний капітал
6471.6
6157.4
Статутний капітал
4685.8
4685.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2536.0
-2850.2
Довгострокові зобов’язання і забеспечення
16127.0
16827.0
Поточні зобов’язання і забеспечення
128.1
105.8
Чистий прибуток (збиток)
314.2
362.3

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ», 00443660, Україна Кіровоградська обл. Долинський р-н 28500 м. Долинська 40-рiччя Жовтня, буд.
143, (05234) 5-18-07
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.meat-dolynska.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556
5. Інформація про загальні збори:
26.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв;2. Обрання лiчильної комiсiї;3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв;4. Звiт виконавчого
органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу;5. Звiт наглядової ради то1325
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вариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
наглядової ради;6. Затвердження рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2015 р.;7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття
збиткiв Товариства за 2015 р.;8. Про змiну депозитарної установи;9. Прий
няття рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження
статуту, викладеного в новiй редакцiї;10. Прийняття рiшення про укладення
(затвердження) значних правочинiв та правочинiв, що до вчинення, яких є
заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборiв
вiдбулося о 13 год. 20 хв.20.04.2016 р. - дата складення перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Зборах.Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв:Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах складає 1063 (Одна тисяча шiстдесят три)
особи (акцiонерiв) згiдно Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом
на 20.04.2016 р., яким належить 205062560 простих iменних акцiй, що складає 100 % вiдсоткiв розмiщених акцiй, з них 1 (один) власник рахунку є власником 203096497 голосуючих простих iменних акцiй (100 % голосуючих
акцiй). Присутнi акцiонери (зареєструвалися): юридична особа - ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», що володiє 203096497 простими iменними акцiями
(99,0412 % статутного капiталу), з яких 203096497 - голосуючi акцiї (100 %
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) в особi представника Скакун Людмили Валерiївни, яка дiє на пiдставi довiреностi № 4/2016 вiд 15.04.16 р.
Вiдсутнi акцiонери: 1062 (одна тисяча шiстдесят два) акцiонери, що
володiють 1 966 063 простими iменними акцiями (0,9588 % статутного
капiталу), з яких 0 голосуючих акцiй.Запрошенi: Гончаренко Любов
Василiвна - директор ПАТ «Долинський птахокомбiнат».Бережна Наталiя
Василiвна - головний бухгалтер ПАТ «Долинський птахокомбiнат».Загальна
кiлькiсть голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися
для участi у Зборах, складає 203096497 голосiв, що становить 100 % вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум Зборiв складає не менш нiж
50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно до статтi 41
Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту Товариства Збори
вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу.
ВИРIШИЛИ:1. Обрати головою Зборiв - Скакун Людмилу Валерiївну, а секретарем Бережну Наталiю Василiвну. 2. Обрати лiчильну комiсiю у складi
3-х осiб: голови комiсiї Цвiтного Iвана Анатолiйовича, членiв комiсiї Скоренко Нiни Степанiвни та Островського Володимира Миколайовича.3. Затвердити порядок роботи Зборiв: для доповiдей - до 20 хвилин, а для запитань
та вiдповiдей - до 10 хвилин.4. Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ» про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ» за 2015 рiк.6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт
(баланс) ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ» за 2015 рiк.7. Затвердити
порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ
ПТАХОКОМБIНАТ» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».8. Затвердити рiшення про змiну депозитарної установи Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Фiнансова iнiцiатива» та розiрвати з Депозитарною установою ПАТ «КБ «Фiнансова iнiцiатива» договiр №02/10-Е вiд
10.06.2010 р. Обрати нову Депозитарну установу - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «АЛЬДАРIС-IНВЕСТ» (ТОВ «АЛЬДАРIС-IНВЕСТ»)
(Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме: депозитарної дiяльностi депозитарної установи, дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Рiшення НКЦПФР №51 вiд 19.01.2016 р., термiн дiї: з 21.08.2014 р. необме-

жений, код ЄДРПОУ 39360036, мiсцезнаходження: 02160, м. Київ, проспект
Возз'єднання, буд. 7) для укладення з нею договору про вiдкриття рахункiв
у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй. Повiдомити
письмово акцiонерiв про обрання нової Депозитарної установи простими
листами. Повiдомити письмово Депозитарну установу, з якою укладений
договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам, про розiрвання
цього договору та про визначену уповноваженим органом дату облiку, на
яку Депозитарна установа має скласти облiковий реєстр акцiонерiв, рахунки в цiнних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою
вiдповiдно до договору з емiтентом.Визначити датою облiку, на яку Депозитарна установа ПАТ «КБ «Фiнансова iнiцiатива» має скласти облiковий реєстр акцiонерiв, рахунки в цiнних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою - 29.04.2016 р., що є датою припинення договору.
9. Залишити статут ПАТ «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ» в редакцiї
2014 року.10. Попередньо погодити та схвалити укладення значних
правочинiв вiдповiдно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень, договори про надання
фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi-продажу), договори
вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному питанняю
порядку денного голосували бюлетенями: «За» - 203096497 голосiв, що
складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь
(зареєструвалися) у Зборах (з них 203096497 голосiв - ТОВ «ФАВОРИТ
ПЛЮС ЛТД», згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд 26.04.2016 року).
«Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
117089
117664
Основні засоби (за залишковою вартістю)
83362
83558
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
0
1
Сумарна дебіторська заборгованість
33726
34030
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1
Власний капітал
115419
116134
Статутний капітал
51266
51266
Нерозподілений прибуток (непокритий
64153
64868
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
796
796
Поточні зобов’язання і забезпечення
874
734
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,003
-0,002
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,003
-0,002
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
205062560
205062560
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. КАЛIНIНА»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. КАЛIНIНА», 05414733, 68533 Одеська область Тарутинський с. Богданiвка вул. Шкiльна, буд.24, (04847) 6-72-16
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://05414733.smida.gov.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БРІК», 33865551
5. Інформація про загальні збори Заповнюють емітенти - акціонерні
товариства
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
30803
19842
1326

Основні засоби (за залишковою вартістю)
3632
4017
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
20057
11991
Сумарна дебіторська заборгованість
4265
975
Грошові кошти та їх еквіваленти
381
680
Власний капітал
16571
7072
Статутний капітал
1277
1277
Нерозподілений прибуток (непокритий
11188
1689
збиток)
Довгострокові зобов’язання і
--забезпечення
Поточні зобов’язання і забеспечення
14232
12770
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 1.85885170 0.13619970
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток)
1.85885170 0.13619970
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій
5110144
5110144
(шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду
Голова правлiння ____________ Кiсеолар Iван Олександрович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ», 00444375, Україна Чернігівська обл. 16600 м. Нiжин Космонавтiв, 25, 0463122206
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.meat-nizhyn.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556
5. Інформація про загальні збори:
18.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Обрання лiчильної комiсiї.3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.4. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.5. Звiт наглядової
ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту наглядової ради.6. Затвердження рiчного фiнансового звiту (балансу)
Товариства за 2015 р.7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 р.8. Внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.9. Визначення особи, уповноваженої на внесення усiх необхiдних змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.10. Прийняття рiшення
про укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито об 11 год. 00 хв. Закриття Зборiв вiдбулося о 13 год. 00 хв.12.04.2016 р. - дата складення перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб,
включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства складає 47 (сорок сiм), яким належать 122 749 760 простих
iменних акцiй (100% розмiщених акцiй) з них 8 (вiсiм) власникiв рахункiв є
власниками 122 672 937 голосуючих простих iменних акцiй (100 % голосуючих акцiй).Вiдсутнi акцiонери: 45 акцiонерiв, що володiють 1 943 352 (з
яких 1 872 937 голосуючих) простими iменними акцiями (1,5832 % статутного капiталу).Присутнi акцiонери (зареєструвалися):o Юридична особа ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», що володiє 120 800 000 простих iменних
акцiй (98,4116% вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй), з яких
120 800 000 - голосуючi (98,4732% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй),
в особi Котлярова Сергiя Юрiйовича, який дiє на пiдставi довiреностi
№ 1/2016 вiд 14.04.2016 р.;o Фiзична особа - Журко Неля Миколаївна, яка
володiє 6408 простими iменними акцiями (0,0052% вiд загальної кiлькостi
простих iменних акцiй), з яких 0 - голосуючi.Запрошенi: Журко Неля Миколаївна - директор ПАТ «Нiжинський м'ясокомбiнат», Коворотна Надiя
Федорiвна - головний бухгалтер ПАТ «Нiжинський м'ясокомбiнат», Демчук
Євген Вiкторович -юрисконсульт.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiввласникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає 120 800 000 голосiв, що становить 98,4732% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум Зборiв складає не менш нiж 50% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно до статтi 41 Закону України
«Про акцiонернi товариства» та статуту Товариства Збори вважаються
правомочними i мають право розпочати свою роботу.ВИРIШИЛИ:1. Обрати
Головою зборiв Котлярова Сергiя Юрiйовича, а секретарем зборiв - Демчука Євгена Вiкторовича.2. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: голови

комiсiї Сурмачевської Вiкторiї Михайлiвни, та члена комiсiї Сидоряки
Вiталiя Костянтиновича.3. Затвердити порядок роботи Зборiв, а саме: для
доповiдей - до 15 хвилин, а для запитань та вiдповiдей - до 10 хвилин.
4. Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «НIЖИНСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ» про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» за
2015 рiк.6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «НIЖИНСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк.7. Затвердити порядок розподiлу прибутку
та покриття збиткiв ПАТ «НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк
згiдно статей «Доходiв та Витрат».8. Внести змiни до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в ЄДР, а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акцiонери згiдно реєстру.9. Уповноважити директора
Товариства Журко Нелю Миколаївну на внесення самостiйно, чи шляхом
передачi повноважень третiй особi за вiдповiдною довiренiстю, змiн до
вiдомостей про товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
10. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних
правочинiв вiдповiдно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень, договори про надання фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi), i договори
вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного голосували Голосували бюлетенями: «За» - 120 800 000 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згiдно
протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд 18.04.2016 року, «Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
49484
57802
Основні засоби (за залишковою вартістю)
26443
26523
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
70
13
Сумарна дебіторська заборгованість
22969
31249
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
17
Власний капітал
35020
35730
Статутний капітал
30687
30687
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
4333
5043
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
14464
22072
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,006
-0,007
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,006
-0,007
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
122749760 122749760
Цінні папери
загальна номінальна
0
0
власних випусків,
вартість
викуплені
у відсотках від статутного
0
0
протягом звітного
капіталу
періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬК «ВIННИЦЯМ’ЯСО»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНО-ФРАНКIВСЬК «ВIННИЦЯМ'ЯСО», 00452995, Вінницька обл. - р-н 21100 м. Вiнниця вул. БАТОЗЬКА, 1, 0432265898
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: meat-vinnytsa.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕНТАМС АУДИТ», 40182892
5. Інформація про загальні збори:
21.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв;2. Обрання лiчильної комiсiї;3. Затвер-

дження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв;4. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшеннг за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу;5. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiт) наглядової ради;6. Затвердження рiчного фiнансового звiту
(Балансу) Товариства за 2015 р.;7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 р.;8. Про змiну депозитарної
установи;9. Про змiну юридичної адреси Товариства;10. Прийняття
рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї;11. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв, що де вчинення, яких є
заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборiв
вiдбулося о 13 год. 20 хв.18.04.2015 р.- дата складення перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб, включених до
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах складає 2 372 (двi
тисячi триста сiмдесят двi) особи (акцiонерiв) згiдно Реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв станом на 09.04.2015 р, яким належить
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
338 926 440 простих iменних акцiй, що складає 100 % вiдсоткiв розмiщених
акцiй, з них 4 (чотири) власники рахункiв є власниками 334 412 795 голосуючих простих iменних акцiй (100% голосуючих акцiй).Присутнi акцiонери
(зареєструвалися'): 1 юридична особа - ТОВ «УПРАВЛIНСЬКЕ ТОВАЛИСТВО «УЛФ», що володiє 315 366 895 простими iменними акцiями
(93,0488% статутного капiталу), з яких 315 366 895 - голосуючi акцiї
(99,9999% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) в особi представника
Кривоноса Сергiя Павловича, який дiє на пiдставi довiреностi та 7 фiзичних
осiб, що володiють ЗО 650 простими iменними акцiями (0,0090% статутного капiталу).Вiдсутнi акцiонери: 2 364 (двi тисячi триста шiстдесят чотири) акцiонери, що володiють 23 528 895 (з яких 7 акцiї є голосуючi) простими iменними акцiями, (0,0001 % статутного капiталу).Запрошенi:
Орехова Iнна Степанiвна - директор ПАТ«1ВАНО-ФРАНКIВСЬК
«ВIННИЦЯМ'ЯСО», Прилуцька Юлi Василiвна - головний бухгалтер
ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК «ВIННИЦЯМ'ЯСО», Лавренова Олена
Анатолiївна, Пилипенко Юрiй Дмитрович, Дрелiнська Ганна Дмитрiвна.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає 315 366 895 голосiв, що становить 93,0488% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум Зборiв
складає не менш нiж 50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже,
вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та
статуту Товариства Збори вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу.ВИРIШИЛИ:1. Обрати головою Зборiв - Кривоноса
Сергiя Павловича, а секретарем Лавренову Олену Анатолiївну.2. Обрати
лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голови комiсiї Пилипенко Юрiй Дмитрович, членiв комiсiї Войтшк Олег Романович та Прилуцька Юлiя Василiвна.
3. Затвердити порядок роботи Зборiв: для доповiдей - до 20 хвилин, а для
запитань та вiдповiдей - до 10 хвилин.4. Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК «ВIННИЦЯМ'ЯСО» про
пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт наглядової
ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК»ВIННИЦЯМ'ЯСО» за 2015 рiк.6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК
«ВIННИЦЯМ'ЯСО» за 2015 рiк.7. Затвердити порядок розподiлу прибутку
та покриття збиткiв ПАТ «IВАНО- ФРАНКIВСЬК»ВIННИЦЯМ,ЯСО» за
2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».8. Затвердити нову депозитарну установу.9. Затвердити нову юридичну адресу.10. Затвердити нову
редакцiю статуту ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬК»ВIННИЦЯМ'ЯСО», яку доручити пiдписати директору Товариства Ореховiй I.С.11. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинiв вiдповiдно до ч.З ст.70

закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi договори,
договори iпотеки, (оговори застави, договори поруки, договори гарантiї,
договори доручень, договори про надання фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi-продажу), договори вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного голосували бюлетенями: «За» - 315 366 895 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь (зареєструвалися) у
Зборах (з них 315 366 895 голосiв - ТОВ «УПРАВЛIНСЬКЕ ТОВАЛИСТВО
«УЛФ»,, згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд 21.04.2016 року). «Проти» - немає, Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
182816
185652
Основні засоби (за залишковою вартістю)
141052
141550
Довгострокові фінансові інвестиції
700
700
Запаси
414
1175
Сумарна дебіторська заборгованість
40622
42223
Грошові кошти та їх еквіваленти
28
4
Власний капітал
181947
183318
Статутний капітал
84732
84732
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
97215
98586
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
869
2334
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПИРЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ», 05421137, Україна Полтавська обл. Пирятинський р-н 37000 м. Пирятин Пiонерська, 64,
(05358) 2-07-96
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.meat-pyriatyn.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556
5. Інформація про загальні збори:
20.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Обрання лiчильної комiсiї.3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.4. Звiт
виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.5. Звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту наглядової ради.6. Затвердження рiчного фiнансового звiту
(балансу) Товариства за 2015 р.7. Визначення порядку розподiлу прибутку
та покриття збиткiв Товариства за 2015 р.8. Внесення змiн до вiдомостей
про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.9. Визначення
особи, уповноваженої на внесення усiх необхiдних змiн до вiдомостей про
Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.10. Прийняття рiшення
про укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито о 10 год. 00 хв. Закриття
Зборiв вiдбулося о 11 год. 00 хв.14.04.2016 р. - дата складення перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб,
включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства складає 628 (шiстсот двадцять вiсiм), яким належать 6 302 351 простих iменних акцiй (100% розмiщених акцiй) з них 3 (три) власники рахункiв
є власниками 4 719 741 голосуючої простої iменної акцiї (100 % голосуючих
1328

акцiй).Вiдсутнi акцiонери: 627 акцiонерiв, що володiють 1 586 610 (з яких
4000 голосуючих) простими iменними акцiями (25,1749 % статутного
капiталу).Присутнi акцiонери (зареєструвалися):o Юридична особа ТОВ «УПРАВЛIНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», що володiє 4 715 741 простих
iменних акцiй (74,8251% вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй), з
яких 4 715 741 - голосуючi (99,9152% вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй), в особi Пугач Олега Вiкторовича, який дiє на пiдставi довiреностi
№ 5 вiд 15.04.2016 року.Запрошенi: Бiлоус Владислав Борисович - директор ПАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ»; Кудлай Наталiя Сергiївна головний бухгалтер ПАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».Загальна
кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає 4 715 741 голосiв, що становить 99,9153%
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум Зборiв складає не менш нiж
50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно до статтi 41
Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту Товариства Збори
вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу.
ВИРIШИЛИ:1. Обрати Головою зборiв Пугач Олега Вiкторовича, а секретарем зборiв - Горб Наталiю Iванiвну.2. Обрати лiчильну комiсiю у складi
3-х осiб: голови комiсiї Клещенка Сергiя Миколайовича, та членiв комiсiї:
Волик Ольги Анатолiївни та Вєтрової Свiтлани Павлiвни.3. Затвердити порядок роботи Зборiв, а саме: для доповiдей - до 15 хвилин, а для запитань
та вiдповiдей - до 10 хвилин.4. Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» про пiдсумки дiяльностi
Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк.6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт
(баланс) ПАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк.7. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».
8. Внести змiни до вiдомостей про Товариство, що мiстяться у Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акцiонери згiдно реєстру.9. Уповноважити директора Товариства
Бiлоус Владислав Борисовича на внесення самостiйно, чи шляхом передачi
повноважень третiй особi за вiдповiдною довiренiстю, змiн до вiдомостей
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР.10. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинiв вiдповiдно до ч. 3 ст. 70
Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантiї, дого-
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вори доручень, договори про надання фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi), i договори вiдступлення права вимоги, договори
переведення боргу, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного голосували Голосували бюлетенями: «За» - 4 719 741 голосiв, що складає
100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд
20.04.2016 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
27838
27703
Основні засоби (за залишковою вартістю)
17047
17241

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих
акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду

0
439
10270
7
6202
1576
4626

0
16
10353
18
6551
1576
4975

0
21636
-0,055

0
21152
-0,174

-0,055

-0,174

6302351

6302351

0

0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА-РАЙЗ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА-РАЙЗ», 03779805, Україна Сумська обл. Роменський р-н 42063 село Коржi вул. Центарльна, будинок 1, (05448)9-85-25
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.ukraina-rise.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«МIЖНАРОДНИЙ
ФIНАНСОВИЙ
АУДИТ»,
37024556
5. Інформація про загальні збори:
27.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Обрання лiчильної комiсiї.3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.4. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.5. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.6. Затвердження рiчного фiнансового звiту
(балансу) Товариства за 2015 р.7. Визначення порядку розподiлу прибутку
та покриття збиткiв Товариства за 2015 р.8. Внесення змiн до вiдомостей
про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.9. Визначення
особи, уповноваженої на внесення усiх необхiдних змiн до вiдомостей про
Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.10. Прийняття рiшення
про укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито об 10 год. 00 хв. Закриття Зборiв вiдбулося о 10 год. 30 хв.21.04.2016 р. - дата складення перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб,
включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах
Товариства складає 314 (триста чотирнадцять) осiб, яким належать
59 942 простих iменних акцiй (100% розмiщених акцiй) з них 1 (один) власник рахунку є власником 46 734 голосуючих простих iменних акцiй (100 %
голосуючих акцiй).Вiдсутнi акцiонери: 313 акцiонерiв, що володiють
13 208 (з яких 0 голосуючих) простими iменними акцiями (22,0346 % статутного капiталу).Присутнi акцiонери (зареєструвалися):o Юридична особа - Приватне акцiонерне товариство «Райз-Максимко», що володiє
46 734 простих iменних акцiй (77,9654 % вiд загальної кiлькостi простих
iменних акцiй), з яких 46 734 - голосуючi (100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих), в особi Жолоб Iгоря Миколайовича, який дiє на пiдставi
довiреностi № 79 вiд 21.04.2016 року;Запрошенi: Ганзiн Василь Iванович директор ПАТ «Україна-Райз»; Пащенко Веронiка Юрiївна - головний бухгалтер ПАТ «Україна-Райз».Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв
голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає
46 734 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй.Кворум Зборiв складає не менш нiж 50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними i
мають право розпочати свою роботу.ВИРIШИЛИ:1. Обрати Головою зборiв
Жолоба Iгоря Миколайовича, а секретарем зборiв - Пащенко Веронiку
Юрiївну.2. Обрати лiчильну комiсiю у складi у 3-х осiб: голови комiсiї - Галенко Анни Олександрiвни, та члена комiсiї - Назаренко Наталiя Iванiвна

та Маляр Валентина Iванiвна.3. Затвердити порядок роботи Зборiв, а
саме: для доповiдей - до 15 хвилин, а для запитань та вiдповiдей - до
10 хвилин.4. Затвердити звiт виконавчого органу (директора)
ПрАТ «Україна-Райз» про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «Україна-Райз» за 2015 рiк.6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «Україна-Райз» за 2015 рiк.
7. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв
ПАТ «Україна-Райз» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».8. Внести змiни до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань, а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства
є акцiонери згiдно реєстру.9. Уповноважити директора Товариства Ганзiн
Василя Iвановича на внесення самостiйно, чи шляхом передачi повноважень третiй особi за вiдповiдною довiренiстю, змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР.10. Попередньо погодити та схвалити
укладення Товариством значних правочинiв вiдповiдно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень, договори про надання фiнансової допомоги, договори
поставки (купiвлi), i договори вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного
Голосували бюлетенями: «За» - 46 734 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь (зареєструвалися) у
Зборах, згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд 27.04.2016 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
79259
75764
Основні засоби (за залишковою вартістю)
51146
57114
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
7572
5617
Сумарна дебіторська заборгованість
19099
11764
Грошові кошти та їх еквіваленти
7
51
Власний капітал
71818
72081
Статутний капітал
1199
1199
Нерозподілений прибуток (непокритий
70619
70882
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
7441
3683
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-4,388
-0,734
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-4,388
-0,734
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
59942
59942
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ»,
00443418, Україна Житомирська обл. Коростенський р-н 11500 Коростень Жовтнева,54б, (04142) 9-62-78
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.meat-korosten.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ»,
37024556
5. Інформація про загальні збори:
22.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання голови та секретаря зборiв;2. Обрання лiчильної комiсiї;3.
Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв;4. Звiт
виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу;
5. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту наглядової ради;6. Затвердження рiчного
фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2015 р.;7. Про змiну депозитарної установи Товариства;8. Визначення порядку розподiлу прибутку
та покриття збиткiв Товариства за 2014 р.;9. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного
в новiй редакцiї;10. Прийняття рiшення про укладення (затвердження)
значних правочинiв та правочинiв, що до вчинення, яких є
заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборiв
вiдбулося о 13 год. 20 хв.19.04.2016 р. - дата складення перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб, включених до
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах складає 3336 (три
тисячi триста тридцять шiсть) осiб (акцiонерiв) згiдно Реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв станом на 18.04.2016 р., яким належить
158 489 849 простих iменних акцiй, що складає 100 % розмiщених акцiй, з
них 2(два) власники рахунку є власниками 155 323 757 голосуючих акцiй
(100 % голосуючих акцiй).Присутнi акцiонери (зареєструвалися): юридична особа - ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», що володiє 150 889 244 простими iменними акцiями (95,2044% статутного капiталу), з яких
150 889 244 - голосуючi акцiї (97,1450 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) в особi представника Невмержицького Петра Васильовича,
який дiє на пiдставi довiреностi.Вiдсутнi акцiонери: 3335 акцiонерiв, що
володiють 7600605 (з яких 2,855 % акцiй є голосуючi) простими iменними
акцiями, (4,7956 % статутного капiталу).Запрошенi: Чижевський Володимир Анатолiйович - директор ПАТ «Коростенський м'ясокомбiнат»,
Бойко Валентина Петрiвна.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв
власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах,
складає 150 889 244 голосiв, що становить 97,1450 % вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй.ВИРIШИЛИ:1. Обрати головою Зборiв - Невмержицького Петра Васильовича, а секретарем Бойко Валентину
Петрiвну. 2. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голови комiсiї
Бойко Валентини Петрiвни, членiв комiсiї Ващенка Семена Анатолiйовича
та Жилiна Володимира Олександровича.3. Затвердити порядок роботи

Зборiв: для доповiдей - до 20 хвилин, а для запитань та вiдповiдей - до
10 хвилин.4. Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «Коростенський м'ясокомбiнат» про пiдсумки дiяльностi за 2015рiк.5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «Коростенський м'ясокомбiнат» за
2015 рiк.6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «Коростенський м'ясокомбiнат» за 2015 рiк.7. Змiнити депозитарну установу Товариства, перейти до нової депозитарної установи.8. Затвердити порядок
розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «Коростенський
м'ясокомбiнат» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».9. Затвердити нову редакцiю статуту ПАТ «Коростенський м'ясокомбiнат» i доручити директору Товариства Чижевському В.А. пiдписати його та
здiйснити державну реєстрацiю з урахуванням внесених змiн.10. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинiв вiдповiдно
до ч.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме:
кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень, договори про надання
фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi-продажу), договори
вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного голосували бюлетенями: «За» - 150 889 244 голосiв,
що складає 97,1450 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть
участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 150 889 244 голосiв - ТОВ «Фаворит Плюс ЛТД», згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд 22.04.2016 року).
«Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
43600
49263
Основні засоби (за залишковою вартістю)
37196
37345
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
79
25
Сумарна дебіторська заборгованість
6322
11852
Грошові кошти та їх еквіваленти
3
41
Власний капітал
39313
40252
Статутний капітал
39622
39622
Нерозподілений прибуток (непокритий
-309
630
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
4287
9011
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,006
-0,006
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,006
-0,006
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 158489849 158489849
0
0
Цінні папери власних загальна номінальвипусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного
статутного капіталу
періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ.ТЕЛЬМАНА»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ.ТЕЛЬМАНА», 03779685, Сумська обл. Роменський р-н
42071 с.Погожа Криниця Ленiна,17, (05448) 948-11
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.agro-telmana.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«МIЖНАРОДНИЙ
ФIНАНСОВИЙ
АУДИТ»,
37024556
5. Інформація про загальні збори:
1330

27.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Обрання лiчильної комiсiї.3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.4. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 2014 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.5. Звiт наглядової ради товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.6. Затвердження рiчного фiнансового звiту
(балансу) Товариства за 2014 р.7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2014 р.8. Внесення змiн до вiдомостей
про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.9. Визначення
особи, уповноваженої на внесення усiх необхiдних змiн до вiдомостей про
Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.10. Прийняття
рiшення про укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито о 13 год. 30 хв.
Закриття Зборiв вiдбулося о 14 год. 30 хв.21.04.2016 р. - дата складення

№81, 28 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах.Загальна кiлькiсть
осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства складає 100 (сто) осiб, яким належать 78 400 простих
iменних акцiй (100% розмiщених акцiй) з них 3 (три) власники рахункiв є
власниками 63 701 голосуючих простих iменних акцiй (100 % голосуючих
акцiй).Вiдсутнi акцiонери: 99 (дев'яносто дев'ять) акцiонери, що володiють
1 504 (з яких 1 504 голосуючих) простими iменними акцiями (20,6671 %
статутного капiталу).Присутнi акцiонери (зареєструвалися):o Юридична
особа - Приватне акцiонерне товариство «Райз-Максимко», що володiє
62 197 простих iменних акцiй (79,3329 % вiд загальної кiлькостi простих
iменних акцiй), з яких 62 197 - голосуючi (79,3329 % вiд загальної кiлькостi
голосуючих), в особi Фурман Iгоря Володимировича, який дiє на пiдставi
довiреностi № 81 вiд 21.04.2016 року;Запрошенi: Iващенко Олександр Васильович - директор ПАТ «Iм. Тельмана»; Бережна Надiя Миколаївна головний бухгалтер ПАТ «Iм. Тельмана».Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у
Зборах, складає 62 197 голосiв, що становить 79,3329 % вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум Зборiв складає не менш нiж 50% вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно до статтi 41 Закону
України «Про акцiонернi товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу.ВИРIШИЛИ:
1. Обрати Головою зборiв Фурман Iгоря Володимировича, а секретарем
зборiв - Бережну Надiю Миколаївну.2. Обрати лiчильну комiсiю у складi у
3-х осiб: голови комiсiї - Ногiної Лiдiї Володимирiвни, та членiв комiсiї Карпець Валентини Iванiвни та Сердюка Миколи Миколайовича.3. Затвердити порядок роботи Зборiв, а саме: для доповiдей - до 15 хвилин, а
для запитань та вiдповiдей - до 10 хвилин.4. Затвердити звiт виконавчого
органу (директора) ПАТ «Iм. Тельмана» про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «Iм. Тельмана»
за 2015 рiк.6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «Iм. Тельмана» за 2015 рiк.7. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття
збиткiв ПАТ «Iм. Тельмана» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».
8. Внести змiни до вiдомостей про Товариство у Єдиному державному
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є
акцiонери згiдно реєстру.9. Уповноважити директора Товариства Iващенко
Олександра Васильовича на внесення самостiйно, чи шляхом передачi
повноважень третiй особi за вiдповiдною довiренiстю, змiн до вiдомостей
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР.10. Попередньо погодити та

схвалити укладення Товариством значних правочинiв вiдповiдно до ч. 3
ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, договори
гарантiї, договори доручень, договори про надання фiнансової допомоги,
договори поставки (купiвлi), i договори вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному питанняю
порядку денного Голосували бюлетенями: «За» - 62 197 голосiв, що складає 79,3329 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь
(зареєструвалися) у Зборах, згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд
27.04.2016 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
34479
34521
Основні засоби (за залишковою вартістю)
19456
20999
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
519
591
Сумарна дебіторська заборгованість
14390
12317
Грошові кошти та їх еквіваленти
6
10
Власний капітал
30280
32440
Статутний капітал
1568
1568
Нерозподілений прибуток (непокритий
28712
30872
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
4199
2081
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-27,551
27,105
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-27,551
27,105
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
78400
78400
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВУГЛЕДОБУВНI КОМПЛЕКСИ»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВУГЛЕДОБУВНI КОМПЛЕКСИ», 31992517, 83086 Донецька область Ворошиловський р-н мiсто Донецьк вулиця Артема, будинок 51-А,
+380622130113
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://31992517.smida.gov.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ « АУДИТОРСЬКА ФІРМА « УКРВОСТОКАУДИТ», 19348835
5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 30.04.2016.
Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним Зборiв:
1.Про обрання персонального складу Лiчильної комiсiї Зборiв.
ВИРIШИЛИ: Обрати персональний склад Лiчильної комiсiї Зборiв: Дейч
Лев Беняминович - голова лiчильної комiсiї зi строком повноважень - до
наступного переобрання Загальними зборами.
2.Про обрання Голови Зборiв.ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв
Вернигора Володимира Федоровича.3.Про обрання Секретаря Зборiв.
ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв Вернигора Володимира
Федоровича.4.Про затвердження регламенту Зборiв. ВИРIШИЛИ: Затвердити регламент Зборiв:з питань порядку денного про затвердження звiтiв
- до 15 хвилин,з iнших питань - до 10 хвилин,на зауваження, питання i
вiдповiдi на них - до 5 хвилин.5.Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк. ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Наглядової ради у 2015 роцi задовiльною, звiт Наглядової ради за 2015 рiк
прийняти до вiдома.6.Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту
Директора стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2015 рiк.ВИРIШИЛИ: Визнати роботу виконавчого органу Товариства у
2015 роцi задовiльною. Звiт Директора стосовно фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2015 рiк прийняти до вiдома. 7.Прийняття
рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзора стосовно

фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт
та висновки Ревiзора стосовно фiнансової звiтностi Товариства за
2015 рiк.8.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт за 2015 рiк.9.Затвердження порядку розподiлу
прибутку (збиткiв) Товариства за 2015 рiк.ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний порядок покриття збиткiв: збитки, отриманi за результатами дiяльностi
Товариства у 2015 роцi в розмiрi 14 тис. грн., покрити за рахунок
нерозподiленого прибутку попереднiх перiодiв. 10.Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. ВИРIШИЛИ: Змiнити тип Товариства з
публiчного на приватне, визначити тип Товариства як ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 11.Внесення змiн до статуту Товариства
шляхом затвердження його в новiй редакцiї.ВИРIШИЛИ: Внести змiни до
Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї. Затвердити
нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВУГЛЕДОБУВНI КОМПЛЕКСИ» (додається). 12.Прийняття рiшення про
припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у
складi:Голова Наглядової ради - Дмитрiєв Олександр Сергiйович,Член
Наглядової ради - Барабаш Володимир Васильович,Член Наглядової
ради - Щеглов Микола Васильович. 13.Затвердження кiлькiсного складу
Наглядової ради Товариства. ВИРIШИЛИ: Затвердити кiлькiсний склад
Наглядової ради Товариства у кiлькостi одного члена, що автоматично
виступатиме Головою Наглядової ради Товариства. 14.Обрання членiв
Наглядової ради Товариства. ВИРIШИЛИ: Обрати членом Наглядової
ради Товариства, що автоматично виступатиме Головою Наглядової ради
Товариства, Дмитрiєва Олександра Сергiйовича зi строком повноважень
3 (три) роки. 15.Затвердження умов договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується Товариством на пiдписання таких договорiв. ВИРIШИЛИ: Затвердити умови
цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової
ради Товариства16.Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
ВИРIШИЛИ: Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується
Товариством на пiдписання договору з Головою Наглядової ради Товариства.ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження Ревiзора Товариства Оноприєнко Лiлiї Володимирiвни.17.Затвердження кiлькiсного складу ревiзiйного
органу Товариства.ВИРIШИЛИ: Затвердити кiлькiсний склад ревiзiйного
органу Товариства у кiлькостi однiєї особи - Ревiзора. 18.Обрання членiв
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ревiзiйного органу Товариства.ВИРIШИЛИ: ВИРIШИЛИ: Обрати членом
ревiзiйного органу - Ревiзором Товариства Оноприєнко Лiлiю
Володимирiвну зi строком повноважень 5 (п'ять) рокiв
Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв визначено та затверджено на засiданнi Наглядової ради. До перелiку питань порядку денного пропозицiї не надавались. Особа, що iнiцiювала проведення рiчних
загальних зборiв: Наглядова рада.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
показника
звітний попередній
Усього активів
87238
126185
Основні засоби (за залишковою вартістю)
11
12
Довгострокові фінансові інвестиції
3000
3000
Запаси
---

Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забеспечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків,
вартість
викуплені протягом
у відсотках від
звітного періоду
статутного капіталу
Директор ____________

62117
1
87231
100000
-12769
-7
---

101071
1
87231
100000
-12769
-38954
---

--

--

Ананьєв Роман Вячеславович

Публічне акціонерне товариство «Київський Будпроект»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Київський Будпроект», код за ЄДРОПУ - 01273763, Україна 03113
м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, тел. 044 456-22-77
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://kbp.emitents.net.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон - Аудит», 37153128
5. Інформація про загальні збори: Протягом 2016 року Публічне акціонерне товариство «Київський Будпроект» провело річні чергові загальні
збори акціонерів, які відбулися 28 квітня 2016 року
Перелік питань порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства та затвердження її
складу.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження звіту незалежного аудитора щодо перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за
2015 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2016 рік.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ:
Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та затвердження її
складу.
Рішення за першим питанням: Обрати лічильну комісію Зборів Товариства та покласти повноваження Лічильної комісії Зборів на Григоренко Григорія Миколайовича та Поліщук Юлію Ярославівну. Термін повноважень
Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної
комісії. Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків негайно, у т.ч.
здійснює підрахунок результатів голосування за данним питанням.
Головою Лічильної комісії обрати Григоренко Григорія Миколайовича.
ДРУГЕ ПИТАННЯ:
Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
Рішення за другим питанням: Обрати Головою Зборів Горячого Михайла Григоровича, секретарем Зборів – Колесніченко Діану Олексіївну.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ:
Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів Товариства.
Рішення за третім питанням: Надати кожному доповідачу з питань порядку денного на виступ до 10 хвилин, для запитань до кожного доповідача – до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Хід зборів фіксується протоколом Зборів. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»
та статуту Товариства, голосування на Зборах проводиться за принципом
одна проста акція – один голос. Порядок голосування на Зборах – відкрите
голосування шляхом підняття рук. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів
по питанню, що розглядалось.
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ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Рішення за четвертим питанням: Визнати фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік збитковою.
П'ЯТЕ ПИТАННЯ:
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік.
Рішення за п’ятим питанням: Затвердити звіт Правління про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
ШОСТЕ ПИТАННЯ:
Затвердження звіту незалежного аудитора щодо перевірки результатів
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Рішення за шостим питанням: Затвердити звіт незалежного аудитора
щодо перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
СЬОМЕ ПИТАННЯ:
Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за
2015 рік.
Рішення за сьомим питанням:
Затвердити річний фінансовий звіт і баланс Товариства за 2015 рік.
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ:
Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками
2015 року.
Рішення за восьмим питанням:
Затвердити порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства
за 2015 рік.
ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ:
Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на
2016 рік.
Рішення за одинадцятим питанням:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.
Загальні збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
2817
2817
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1740
1740
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
22
22
Сумарна дебіторська заборгованість
84
84
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
4
Власний капітал
1239
1239
Статутний капітал
4979
4979
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2713
-2713
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
1578
1578
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
0
0
звітного періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. ЩОРСА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «IМ. ЩОРСА», 03779610, Україна Сумська обл. Роменський р-н 42065 с.Бiловод бульвар Щорса, 2, 0544898313
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.agro-shchorsa.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«МIЖНАРОДНИЙ
ФIНАНСОВИЙ
АУДИТ»,
37024556
5. Інформація про загальні збори:
27.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Обрання лiчильної комiсiї.3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.4. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.5. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.6. Затвердження рiчного фiнансового звiту
(балансу) Товариства за 2015 р.7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 р.8. Внесення змiн до
вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
9. Визначення особи, уповноваженої на внесення усiх необхiдних змiн до
вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
10. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) значних правочинiв
та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Збори було
вiдкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборiв вiдбулося о 13 год. 00 хв.
21.04.2016 р. - дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Зборах Товариства складає 177 (сто сiмдесят
сiм) осiб, яким належать 49 364 простих iменних акцiй (100% розмiщених
акцiй) з них 1 (один) власник рахунку є власниками 40 140 голосуючих
простих iменних акцiй (100 % голосуючих акцiй).Вiдсутнi акцiонери:
176 (сто сiмдесят шiсть) акцiонери, що володiють 9 224 (з яких 0 голосуючих) простими iменними акцiями (18,6857 % статутного капiталу).
Присутнi акцiонери (зареєструвалися):o Юридична особа - Приватне
акцiонерне товариство «Райз-Максимко», що володiє 40 140 простих
iменних акцiй (81,3143 % вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй), з
яких 40 140 - голосуючi (100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих), в особi
Щербак Юрiй Петрович, який дiє на пiдставi довiреностi № 82 вiд
21.04.2016 року;Запрошенi: Iващенко Олександр Васильович - директор
ПАТ «Iм. Щорса»; Острiшко Тетяна Миколаївна - головний бухгалтер
ПАТ «Iм. Щорса».Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає
40 140 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй.Кворум Зборiв складає не менш нiж 50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про
акцiонернi товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу.ВИРIШИЛИ:1. Обрати Головою зборiв Щербак Юрiя Петровича, а секретарем зборiв - Острiшко

Тетяну Миколаївну.2. Обрати лiчильну комiсiю у складi у 3-х осiб: голови
комiсiї - Жоги Оксани Володимирiвни, та членiв комiсiї - Шебедi Тетяни
Iванiвни та Гайкалової Людмили Анатолiївни.3. Затвердити порядок роботи Зборiв, а саме: для доповiдей - до 15 хвилин, а для запитань та
вiдповiдей - до 10 хвилин.4. Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «Iм. Щорса» про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «Iм. Щорса» за 2015 рiк.6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «Iм. Щорса» за 2015 рiк.7.
Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «Iм. Щорса» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».8. Внести змiни до
вiдомостей про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а
саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акцiонери
згiдно реєстру.9. Уповноважити директора Товариства Iващенко Олександра Васильовича на внесення самостiйно, чи шляхом передачi повноважень третiй особi за вiдповiдною довiренiстю, змiн до вiдомостей
про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР.10. Попередньо погодити та
схвалити укладення Товариством значних правочинiв вiдповiдно до ч. 3
ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, договори
гарантiї, договори доручень, договори про надання фiнансової допомоги,
договори поставки (купiвлi), i договори вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти)
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному питанняю
порядку денного голосували Голосували бюлетенями: «За» 40 140 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згiдно протоколу реєстрацiйної
комiсiї вiд 27.04.2016 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
38172
37978
Основні засоби (за залишковою вартістю)
35084
37103
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
344
344
Сумарна дебіторська заборгованість
2733
255
Грошові кошти та їх еквіваленти
11
16
Власний капітал
34765
36801
Статутний капітал
1481
1481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
33284
35320
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
3407
1177
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -41,245
-247,468
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-41,245
-247,468
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
49364
49364
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Укргазпромполiс-Життя»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Укргазпромполiс-Життя»
2. Код за ЄДРПОУ: 33833231
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Олеся Гончара, 41
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 235 25 00; 044 235 31 13
5. Електронна поштова адреса: nikolaenko@ugpp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://ugpp-life.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення: 22.04.2017 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв вiдповiдне рішення: рiчнi загальні збори
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Укргазпромполiс-Життя». Дата державної реєстрації вiдповiдних змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань:
26.04.2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни:
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «УкргазпромполiсЖиття». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УкргазпромполiсЖиття».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор Сухина Ігор Іванович,

27.04.2017 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 28 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
Страхова компанія
«Укргазпромполіс»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс»
2. Код за ЄДРПОУ: 21664129
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Олеся Гончара, 41
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 235 25 00; 044 235 31 13
5. Електронна поштова адреса: nikolaenko@ugpp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ugpp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення: 22.04.2017 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв вiдповiдне рішення: рiчнi загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Укргазпромполіс». Дата державної реєстрації вiдповiдних
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 26.04.2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство
Страхова компанія «Укргазпромполіс». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство
Страхова компанія «Укргазпромполіс».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правління Сухина Ігор Іванович,
27.04.2017 р.
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІмісцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ТАЛ»; 21600862; 03057, М. Київ,
вул. Ежена Потьє, 12; +38(044) 590-54-54
2. Дата розкриття повного
27.04.2017 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.eavex.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО «УКРСИБ
ня, міжміський код та телефон
ІНВЕСТ», 32213023, 04116,
емітента
м. Київ, вул. Коперника, б. 23,
044 5374200
2. Дата розкриття повного тексту 28.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
http://ukrsibinvest.com.ua/
регулярну річну інформацію
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА
КОЛОНА № 6»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 6»,
00912066, 68200 Одеська область Саратський р-н смт. Сарата Промзона, 6,
(04848) 2-29-62
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.pmk6.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Трансаудит», 23865010
5. Інформація про загальні збори Заповнюють емітенти - акціонерні
товариства
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування
період
показника
звітний попередній
Усього активів
4144.0
4487.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)
4142.0
4479.0
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
-8.0
Грошові кошти та їх еквіваленти
2.0
-Власний капітал
3990.0
4396.0
Статутний капітал
167.0
167.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-1250.0
-844.0
Довгострокові зобов’язання і забеспечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
154.0
91.0
Чистий прибуток (збиток)
-406.0
-334.0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕКСIМЕД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, ТОВАРИСТВО «ЕКСIМЕД»,
міжміський код та телефон
23382040, 02160, м. Київ, Харківемітента
ське шосе, 50, 044 5109210
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
http://www.eximed.net.ua/
регулярну річну інформацію
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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «УНАВСЬКЕ»,
місцезнаходження,
00448746, 08500, Київська область,
міжміський код та телефон
місто Фастів, вулиця Фомічова, буд. 1-А,
емітента
044 568-50-59
2. Дата розкриття повного 29.04.2017
тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://stockmarket.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено http://00448746.infosite.com.ua/
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходженТОВАРИСТВО
ня, міжміський код та телефон
«УКРПРИБОРСЕРВIС»,
емітента
25196292, 03150, м. Київ,
вул. Предславинська, буд. 35,
корпус 21, офіс 322, 044 221-76-85
2. Дата розкриття повного тексту 28.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
http://25196292.smida.gov.ua/
регулярну річну інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГІЯ»,
місцезнаходження, міжміський
код за ЄДРПОУ 14022407, 40031,
код та телефон емітента
м. Суми, проспект Курський, 147-А
тел. (0542) 67-12-50
2. Дата розкриття повного
27 квітня 2017 року
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.technologia.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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,

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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ЦИНК»,
місцезнаходження, міжміський
32609581, 85102, Донецька обл.,
код та телефон емітента
м. Костянтинiвка, вул. Б. Хмельницького, 1, 0627226324
2. Дата розкриття повного тексту 28.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua/
http://www.zinc.pat.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКЕ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», 03450264,

03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 108, корпус 2, офіс 2,
044 502-61-42
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://stockmarket.gov.ua/
http://03450264.smida.gov.ua/
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО «НАФТОміжміський код та телефон емітента
ПОЛ УКРАЇНА», 31398633,
43023 Волинська область д/н
мiсто Луцьк вулиця Карбишева,
будинок 1, 0332770833
2. Дата розкриття повного тексту
29.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://31398633.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ», 20069005, 02232, м. Київ, вул. Закревсько-

міжміський код та телефон емітента:

го, буд. 63, к. 1, 044 239-07-21
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
http://stockmarket.gov.ua/
http://20069005.infosite.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАХIДНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДIМ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ
ДIМ», 32665494, Рівненська обл. Дубенський р-н 35600 мiсто Дубно провулок Центральний, будинок 1, (03656)3-31-84
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://west-agro-tpd.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВЕ ЖИТТЯ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств,
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВЕ ЖИТТЯ», 13998980, Україна
Сумська обл. Роменський р-н 42056 с. Бацмани вул. Київська, буд. 1,
(05448) 9-89-05
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.nove-zhyttya.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«УКРАЇНА»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публiчне акцiонерне товарикод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, ство «УКРАЇНА», 00307230,
міжміський код та телефон емітента 10020 Житомирська обл.,
Богунський район м. Житомир
проспект Миру, 16,
(0412) 40-54-37, 40-54-69
2. Дата розкриття повного тексту
28.04.2017
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
ztsocks.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Приватна аудиторська фірма
аудиторської фірми (П. І. Б.
«ІНТЕЛЕКТ», 31231755
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 12.04.2016
Мiсце проведення: м. Житомир, проспект Миру, 16 зал засiдань № 1
Порядок денний:
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3.Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
4.Звiт Генерального директора Товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту. 7.Затвердження рiчного звiту Товариства за
2015 рiк.8.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк. 9.Припинення повноважень та вiдкликання Голови та членiв Наглядової
ради Товариства. 10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з ними. 12.Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну
вартiсть. 13.Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». 14.Про змiну типу
Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення про змiну
типу Товариства. 15.Про змiну найменування Товариства. Визначення
дати набрання чинностi рiшення про змiну найменування Товариства.16.
Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у
новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої на його пiдписання
та здiйснення його державної реєстрацiї. Визначення дати набрання
чинностi рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства. 17.Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення про внесення змiн до внутрiшнiх положень
Товариства. 18.Обрання Наглядової ради i незалежних директорiв Товариства
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
по 1 питанню - Обрати Головою Лiчильної комiсiї - Дмитренка Дмитра
Олександровича; Членом Лiчильної комiсiї - Деркач Ольгу Олександрiвну;
Членом лiчильної комiсiї - Єфiмову Марiю Iванiвну; по 2 питанню - обрали Головою загальних зборiв - Єльчищєва Дениса Вячеславовича,
Секретарем зборiв - Ходак Свiтлану Сергiївну. Ведення зборiв доручити
Нескоромному Андрiю Валерiйовичу.; по 3 питанню - затвердили регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi
зборiв у письмовому виглядi; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.; по 4 питанню - затвердили звiт Генерального директора Товариства за 2015 рiк; по 5 питанню - затвердили звiт Наглядової ради
Товариства за 2015 рiк; по 6 питанню - затвердили звiт Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2015 рiк. по 7 питанню - затвердили рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. по 8 питанню - покриття збиткiв Товариства у сумi
7 898 000 грн. 00 коп. здiйснювати за рахунок обiгових коштiв; по 9 питанню - вирiшили припинити повноваження та вiдкликати Голову Наглядової ради Самохвалова Сергiя Iвановича, та членiв Наглядової ради
Товариства Мельник Свiтлану Борисiвну, Колеснiка Олександра Володимировича, Ямщикова Ларису Олександрiвну, Константiновського
Олександра Леонiдовича.
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по 10 питанню - вирiшили нiяких рiшень не приймати; по 11 питанню 1) затвердили розмiр винагороди та умови договору з Головою Наглядової ради. 2)затвердили, що члени Наглядової ради Товариства обираються на безоплатнiй основi; по 12 питанню - затвердили надати
попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв,
якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 12.04.2016 р. по 12.04.2017
р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких
правочинiв становить не бiльше 400 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме: будь-яких
правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв
(позики, кредитiв), перекредитування, правочинiв щодо внесення змiн
до умов кредитування Товариства в банках (суми та строку кредитування, графiку повернення заборгованостi за кредитом, розмiру та перелiку
забезпечення тощо) - гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 400 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi товариства. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення (надання згоди на вчинення), вчиняються
вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля
пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення та
на умовах визначених Наглядовою радою Товариства. Правочини
вчиненi на вищевказаних умовах та затвердженi Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвалення (надання згоди на вчинення) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; по 13 питанню - затвердили привести дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНА» у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України «Про акцiонернi
товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-V; по 14 питанню - вирiшили
нiяких рiшень не приймати.
по 15 питанню - вирiшили нiяких рiшень не приймати; по 16 питанню вирiшили внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» шляхом затвердження його у новiй редакцiї; по
17 питанню - вирiшили внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства
шляхом затвердження їх у нових редакцiях, а саме: Положення про
загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову Раду
Товариства, Положення про Генерального Директора Товариства; по
18 питанню - вирiшили обрати членами Наглядової ради термiном на
1 рiк: Самохвалова Сергiя Iвановича, Ямщикову Ларису Олександрiвну,
Константiновського Олександра Леонiдовича, Постернака Андрiя Володимировича (незалежний директор), Коваля Олександра Володимировича (незалежний директор).
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний
попередній
показника
Усього активів
71724
99366
Основні засоби (за залишковою вартістю)
23378
26442
Довгострокові фінансові інвестиції
150
150
Запаси
29256
47558
Сумарна дебіторська заборгованість
15395
23986
Грошові кошти та їх еквіваленти
2355
159
Власний капітал
21639
31924
Статутний капітал
2171
2171
Нерозподілений прибуток (непокритий
7121
17406
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпе-26362
чення
Поточні зобов’язання і забеспечення
50085
41080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту -48.26042300 -32.41928570
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) -48.26042300 -32.41928570
на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій
217093
217093
(шт.)
загальна номінальна
Цінні папери
власних випусків,
вартість
у відсотках від
викуплені
статутного капіталу
протягом
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду
Генеральний директор ________ Єльчищєв Денис Вячеславович

№81, 28 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ ГIРНИЧО-ХIМIЧНЕ
ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIМIНЕРАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05762281
3. Місцезнаходження: 82172, мiсто Дрогобич, мiсто Стебник, ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА, будинок 127
4. Міжміський код, телефон та факс: 3244 4-02-144-00-07
5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://polymineral.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства»
щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено
повноваження Голови Наглядової ради - Ковток Галини Iванiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства
не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 28.03.2014 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки (Смолинець) Наталiї
Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала
на посадi з 28.03.2014 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства»
щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено
повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергiйовича. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 28.03.2014 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Ковток Галину Iванiвну. Строк, на який обрано особу - до дати
проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Ковток Г.I. є пред-

ставником акцiонера - юридичної особи ТОВ «Зорема Вест», яка володiє 93,5199%
Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не
надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi наступнi посади: Генеральний
директор ПАТ «Компанiя «Райз», директор ТОВ «Укрлендiнвест»
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - до
дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Сорока Н.В.
є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «Зорема Вест», яка володiє
93,5199% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних
даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi
посади фiнансового директора, ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ «Райз-Максимко».
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу
- до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «Зорема Вест»,
яка володiє 93,5199% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення
паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не
володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї
дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем технолоджi компанi iнвестментс».
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27.04.2017 р. (протокол №4 вiд 27.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента:ОБРАНО:На посаду Голови наглядової ради - Ковток Галину
Iванiвну. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями
товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв своєї дiяльностi наступнi посади: Генеральний директор ПАТ «Компанiя
«Райз», директор ТОВ «Укрлендiнвест».
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
ОРИНЧАК СЕРГIЙ IВАНОВИЧ
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2017
М.П.
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА-РАЙЗ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА-РАЙЗ» 2. Код за ЄДРПОУ: 03779805 3. Місцезнаходження: 42063, село
Коржi, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1 4. Міжміський код, телефон та факс:
+380544898532 +380544898525 5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.
com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://ukraina-rise.com.ua/ 7. Вид особливої
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства»
щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено
повноваження Голови Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергiйовича. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства»
щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено
повноваження Члена Наглядової ради - Дутки Iгора Михайловича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства

не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки (Смолинець) Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства
не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - до
дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокоса Б.С.
є представником акцiонера - юридичної особи ПрАТ «Райз-Максимко», яка володiє
77,9654% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних
особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора ТОВ
«Систем технолоджi компанi iнвестментс».
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
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Наглядової ради - Олексюка Андрiана Iвановича. Строк, на який обрано особу - до
дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Олексюк А.I. є
представником акцiонера - юридичної особи ПрАТ «Райз-Максимко», яка володiє
77,9654% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних
особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади: юрист ПрАТ «РайзМаксимко» - основне мiсце роботи; директор ТОВ «ФIНКОМЛЮКС», директор ТОВ
«ТАР КОМПАНI ЛТД», директор ПАТ «ПIК» - за сумiсництвом.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - до
дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Сорока Н.В. є
представником акцiонера - юридичної особи ПрАТ «Райз-Максимко», яка володiє
77,9654% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних
особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади фiнансового директора, ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник генерального директора з питань
фiнансiв та економiки, ПрАТ «Райз-Максимко».
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27.04.2017 р. (протокол
№1 вiд 27.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента:ОБРАНО:На посаду Голови наглядової ради - Прокосу Богдана
Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства
не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi
посаду директора ТОВ «Систем технолоджi компанi iнвестментс».
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
ГАНЗIН ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2017
М.П.
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIК»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIК», 05467033, Одеська обл. Комiнтернiвський р-н 67550 селище
мiського типу Новi Бiляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34,
0487593488
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: pik-cjsc.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «БЕН-ТАМС АУДИТ», 40182892
5. Інформація про загальні збори:
27.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Обрання лiчильної комiсiї.3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.4. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.5. Звiт наглядової
ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту наглядової ради.6. Затвердження рiчного фiнансового звiту (Балансу)
Товариства за 2015 р.7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 р.8. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборiв
вiдбулося о 13 год. 20 хв.21.04.2016 р. - дата складення перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб, включених до
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах складає 20 (двадцять) осiб (акцiонерiв) згiдно Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
станом на 21.04.2016 р., яким належить 7 044 простих iменних акцiй, що
складає 100 % розмiщених акцiй, з них 1 (один) власник рахунку є власником
6 618 голосуючих простих iменних акцiй (100 % голосуючих акцiй). Присутнi
акцiонери (зареєструвалися): юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УПРАВЛIНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», що
володiє 6618 простими iменними акцiями (93,9523% статутного капiталу), з
яких 6618 - голосуючi акцiї (100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй),
в особi представника Симотюка Володимира Ярославовича, який дiє на
пiдставi довiреностi.Вiдсутнi акцiонери: 19 акцiонерiв, що володiють 426 (з
яких 0 акцiй є голосуючi) простими iменними акцiями, (6,0477 % статутного
капiталу).Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй,
якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає 6618 голосiв, що становить
100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум Зборiв складає не
менш нiж 50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно до
статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту Товариства
Збори вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу.

ВИРIШИЛИ:1. Обрати головою Зборiв - Гудзенка Сергiя Федоровича, а секретарем зборiв Пятковську Валентину Василiвну. 2. Обрати лiчильну комiсiю
у складi 3-х осiб: голови комiсiї Береговенко Нiни Абдуадiсовни, членiв комiсiї
Лобчука Олега Вячеславовича та Геджина Вiталiя Петровича.3. Затвердити
порядок роботи Зборiв: для доповiдей - до 20 хвилин, а для запитань та
вiдповiдей - до 10 хвилин.4. Затвердити звiт виконавчого органу (директора)
ПАТ «Пiк» про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт
наглядової ради ПАТ «Пiк» за 2015 рiк.6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт
(баланс) ПАТ «Пiк» за 2015 рiк.7. Затвердити порядок розподiлу прибутку
та покриття збиткiв ПАТ «Пiк» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».8.
Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинiв вiдповiдно
до ч.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi
договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, договори
гарантiї, договори доручень, договори про надання фiнансової допомоги,
договори поставки (купiвлi-продажу), договори вiдступлення права вимоги,
договори переведення боргу, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного Голосували бюлетенями: «За» - 6618 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 6618
голосiв - ТОВ «УТ «УЛФ», згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд
27.04.2016 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені
протягом звітного періоду

1067677
1304
0
782
1950
21
1034303
7
1034296
0
33374
-194,492
-194,492

1067448
1319
0
890
1959
3
1035673
7
1035666
0
31775
-843,129
-843,129

7044
0

7044
0

Приватне акціонерне товариство «Укррадiоприлад»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
1338

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Укррадiоприлад», 23519288, Україна, 03113 м. Київ, вул. Дегтярiвська 53-А,
офіс 201, 044 456-22-77
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.urp.co.ua.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00443660 3. Місцезнаходження: 28500, мiсто Долинська, 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143 4. Міжміський код, телефон та факс:
0523451157 0523453478 5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.
com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://meat-dolynska.com.ua/ 7. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса
Iгоровича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 23.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки (Смолинець)
Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 23.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана
Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 23.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до
дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокопик Т.I.
є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», яка
володiє 99,0412% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспорт-

них даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади
юрисконсульта, ТОВ «Укрлендiнвест»; начальника юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб (Прикарпаття), ПрАТ «Райз-Максимко».
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - до
дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Сорока Н.В. є
представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД», яка
володiє 99,0412% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади
фiнансового директора, ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ «Райз-Максимко».
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу
- до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «ФАВОРИТ ПЛЮС
ЛТД», яка володiє 99,0412% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства
не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї
дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем технолоджi компанi iнвестментс».
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 вiд 26.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента:ОБРАНО:На посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса
Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями
товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв
своєї дiяльностi посади юрисконсульта, ТОВ «Укрлендiнвест»; начальника
юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб (Прикарпаття),
ПрАТ «Райз-Максимко».
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
СМИРСЬКА НАДIЯ IВАНIВНА
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
26.04.2017
М.П.
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. ЩОРСА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IМ. ЩОРСА» 2. Код за ЄДРПОУ: 03779610 3. Місцезнаходження: 42065, село
Бiловод, БУЛЬВАР ЩОРСА, будинок 2 4. Міжміський код, телефон та факс:
380544898343 380544898338 5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@
ulf.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://agro-shchorsa.com.ua/ 7. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №6 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства»
щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено
повноваження Голови Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергiйовича. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №6 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Дутки Iгора Михайловича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не

володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р. Вiдповiдно до прий
нятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №6 вiд
27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою
прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання
кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки (Смолинець) Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства
не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р. Вiдповiдно
до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №6 вiд
27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого
рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного
року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - до дати проведення
Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокоса Б.С. є представником
акцiонера - юридичної особи ПрАТ «Райз-Максимко», яка володiє 81,3143% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не
надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем
технолоджi компанi iнвестментс». Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних
Загальних зборах Товариства (Протокол №6 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про
акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради
товариства.Обрано членом Наглядової ради - Олексюка Андрiана Iвановича.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Строк, на який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Олексюк А.I. є представником акцiонера - юридичної особи
ПрАТ «Райз-Максимко», яка володiє 81,3143% Статутного капiталу емiтента.
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа
акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв
своєї дiяльностi посади: юрист ПрАТ «Райз-Максимко» - основне мiсце роботи;
директор ТОВ «ФIНКОМЛЮКС», директор ТОВ «ТАР КОМПАНI ЛТД», директор
ПАТ «ПIК» - за сумiсництвом. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №6 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про
акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради
товариства.Обрано членом Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк,
на який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства
у 2018 роцi. Сорока Н.В. є представником акцiонера - юридичної особи ПрАТ
«Райз-Максимко», яка володiє 81,3143% Статутного капiталу емiтента. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї

дiяльностi посади фiнансового директора, ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ «Райз-Максимко». На
пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27.04.2017 р. (протокол №1 вiд
27.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:ОБРАНО:На
посаду Голови наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який
обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства на Рiчних
Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не
надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем
технолоджi компанi iнвестментс».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
IВАЩЕНКО
2. Найменування посади
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2017
М.П.
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

право розпочати свою роботу.ВИРIШИЛИ:1. Обрати головою Зборiв Мусiєнко
Лiлiю Петрiвну, а секретарем - Шевченко Свiтлану Леонiдiвну.2. Обрати лiчильну
комiсiю у складi 3-х осiб: голови комiсiї Шершон Володимира Володимировича,
членiв комiсiї: Кузьменко Валерiя Валентиновича та Мишко Олександра
Миколайовича.3. Затвердити порядок роботи Зборiв: для доповiдей - до 20
хвилин, а для запитань та вiдповiдей - до 10 хвилин.4. Затвердити звiт виконавчого органу (генерального директора) ПрАТ «Новоодеський райагрохiм»
про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт наглядової
ради ПрАТ «Новоодеський райагрохiм» за 2015 рiк.6. Затвердити рiчний
фiнансовий звiт (баланс) ПрАТ «Новоодеський райагрохiм» за 2015 рiк.7. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПрАТ «Новоодеський
райагрохiм» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».8. Залишити статут
ПрАТ «Новоодеський райагрохiм» в редакцiї 2015 року. 9. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинiв вiдповiдно до ч.3 ст.70 Закону
України «Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi договори, договори
iпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень, договори про надання фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлiпродажу), договори вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину,
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного Голосували бюлетенями: «За» - 2 153 425 голосiв, що
складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 2 153 425 голосiв - ПрАТ «Райз-Максимко»,
згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд 21.04.2015 року). «Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
165907
114539
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6148
6781
Довгострокові фінансові інвестиції
20000
20000
Запаси
2476
3192
Сумарна дебіторська заборгованість
135211
81661
Грошові кошти та їх еквіваленти
279
16
Власний капітал
68361
62219
Статутний капітал
579
579
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
67782
61640
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
97546
52320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-2,653
-8,523
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-2,653
-8,523
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2314920
2314920
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ» ,

05490150, - р-н 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121-В,
0516721274
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: agro-novaodesa.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556
5. Інформація про загальні збори:
21.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання
голови та секретаря зборiв.2. Обрання лiчильної комiсiї.3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.4. Звiт виконавчого органу про
пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту виконавчого органу.5. Звiт наглядової ради товариства за 2015
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.6. Затвердження рiчного фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2015 р.7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за
2015 р.8. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї;9. Прийняття рiшення про
укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв, що до вчинення,
яких є заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборiв
вiдбулося о 13 год. 20 хв.15.04.2016 р. - дата складення перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб, включених до
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах складає 33 (тридцять
три) особи (акцiонерiв) згiдно Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом
на 15.04.2016 р, яким належить 2 314 920 простих iменних акцiй, що складає
100 % розмiщених акцiй, з них 2 (два) власники рахунку є власником 2 153 433
голосуючих простих iменних акцiй (100 % голосуючих акцiй). Присутнi акцiонери
(зареєструвалися): юридична особа - Приватне акцiонерне товариство «РайзМаксимко», що володiє 2 153 425 простими iменними акцiями (93,0237% статутного капiталу), з яких 2 153 425 - голосуючi акцiї (99,9996 % вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй) в особi представника Мусiєнко Лiлiї Петрiвни, яка
дiє на пiдставi довiреностi.Вiдсутнi акцiонери: 32 акцiонера, що володiють
161 495 (з яких 8 акцiй є голосуючi) простими iменними акцiями (6,9763 %
статутного капiталу).Запрошенi: генеральний директор ПрАТ «Новоодеський
райагрохiм» Кохоров Андрiй Абдувалiйович.Загальна кiлькiсть голосiв
акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах,
складає 2 153 425 голосiв, що становить 99,9996 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум Зборiв складає не менш нiж 50% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними i мають

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖОВТОВОДСЬКИЙ М’ЯСОПРОДКОМБIНАТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
1340

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ», 31624127, Україна Дніпропетровська обл. 52208 м. Жовтi Води Заводська 17-Б, (05652) 2-76-36
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.meat-zhovti-vody.com.ua

№81, 28 квітня 2017 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДАКОР ВЕСТ» 2. Код за ЄДРПОУ: 03118357 3.

Місцезнаходження: 35600, мiсто Дубно, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 184 4. Міжміський код, телефон та факс: +38 03656 33184 +38 03656
3 33 32 5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://dakorwest.com/ 7. Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №4 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової
ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi
товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа
перебувала на посадi з 24.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки (Смолинець)
Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 24.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана
Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 24.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до
дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокопик Т.I.
є представником акцiонера - юридичної особи ТзОВ «Зорема Вест», яка володiє
36,7595% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних

даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади
юрисконсульта, ТОВ «Укрлендiнвест»; начальника юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб (Прикарпаття), ПрАТ «Райз-Максимко».
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - до
дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Сорока Н.В.
є представником акцiонера - юридичної особи ТзОВ «Зорема Вест», яка володiє
36,7595% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних
даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади
фiнансового директора, ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ «Райз-Максимко».
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №4 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу
- до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ТзОВ «Меноло Вест»,
яка володiє 31,9375% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення
паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не
володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї
дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем технолоджi компанi iнвестментс».
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол
№1 вiд 26.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента:ОБРАНО:На посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса
Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової
ради Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на оприлюдення
паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не
володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади
юрисконсульта, ТОВ «Укрлендiнвест»; начальника юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб (Прикарпаття), ПрАТ «Райз-Максимко».
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
РОМАНОВСЬКИЙ
ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
26.04.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IМ. ТЕЛЬМАНА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«IМ. ТЕЛЬМАНА» 2. Код за ЄДРПОУ: 03779685 3. Місцезнаходження: 42071,
село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА, будинок 17 4. Міжміський код, телефон та факс: 380544899481 380544899421 5. Електронна поштова адреса:
KochkalovA@ulf.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: http://agro-telmana.
com.ua/ 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №6 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергiйовича. Згоди на оприлюдення
паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р. Вiдповiдно до прийнятого
рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №6 вiд 27.04.2017р.)
припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого
рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року
членiв Наглядової ради товариства.Припинено повноваження Члена Наглядової
ради - Дутки Iгора Михайловича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не

надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних
зборах Товариства (Протокол №6 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про
акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради
товариства.Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки (Смолинець)
Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi
з 07.04.2015 р. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №6 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - до дати
проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ПрАТ «Райз-Максимко», яка володiє
79,3329% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних
особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав
протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем
технолоджi компанi iнвестментс». Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №6 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi
товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Олексюка Андрiана Iвановича. Строк, на який
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обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi.
Олексюк А.I. є представником акцiонера - юридичної особи ПрАТ «Райз-Максимко»,
яка володiє 79,3329% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади: юрист ПрАТ
«Райз-Максимко» - основне мiсце роботи; директор ТОВ «ФIНКОМЛЮКС», директор
ТОВ «ТАР КОМПАНI ЛТД», директор ПАТ «ПIК» - за сумiсництвом. Вiдповiдно до
прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №6 вiд
27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого
рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року
членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом Наглядової ради - Сороку
Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Сорока Н.В. є представником акцiонера юридичної особи ПрАТ «Райз-Максимко», яка володiє 79,3329% Статутного капiталу
емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова
особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв своєї дiяльностi посади фiнансового директора, ТОВ «Укрлендiнвест»;

заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ «РайзМаксимко». На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27.04.2017 р.
(протокол №1 вiд 27.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента:ОБРАНО:На посаду Голови наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича.
Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на оприлюдення паспортних
даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя
про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем технолоджi компанi iнвестментс».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
IВАЩЕНКО
2. Найменування посади
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2017
М.П.
(дата)

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

корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти
рокiв своєї дiяльностi посади юрисконсульта, ТОВ «Укрлендiнвест»; начальника юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб
(Прикарпаття), ПрАТ «Райз-Максимко».
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - до
дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Сорока Н.В.
є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ «УЛФ», яка володiє
88,7738% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних
даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє.
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi
посади фiнансового директора, ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ «Райз-Максимко».
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу
- до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ «УЛФ», яка
володiє 88,7738% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не
володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї
дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем технолоджi компанi iнвестментс».
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 вiд 26.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента:ОБРАНО:На посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса
Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями
товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти
рокiв своєї дiяльностi посади юрисконсульта, ТОВ «Укрлендiнвест»; начальника юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб
(Прикарпаття), ПрАТ «Райз-Максимко».
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
КОВТОК ВIКТОР ПЕТРОВИЧ
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
26.04.2017
М.П.
(дата)

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ШКIРЯНЕ ПIДПРИЄМСТВО «СВIТАНОК»

2. Код за ЄДРПОУ: 00307891 3. Місцезнаходження: 79024, мiсто Львiв, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 53 4. Міжміський код, телефон та факс: (0322)
59-93-69 (0322) 57-10-24 5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.
com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://leather-svitanok.com.ua/ 7. Вид
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства»
щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено
повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 24.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки (Смолинець) Наталiї
Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi
з 24.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства»
щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено
повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана Сергiйовича. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 24.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №7 вiд 26.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Строк, на
який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства
у 2018 роцi. Прокопик Т.I. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ
«УТ «УЛФ», яка володiє 88,7738% Статутного капiталу емiтента. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями
товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ
Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства»,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32846894), повідомляє про

намір прямо придбати наступні акції Публічного акціонерного товариства
«Дизельний Завод»:
- вид цінних паперів: прості іменні акції;
- емітент: Публічне акціонерне товариство «Дизельний Завод» (код

1342

ЄДРПОУ 00190957);
- форма акцій: бездокументарна;
- кількість акцій, що придбаваються: 75 298 772 штук, що складає 12,9%
Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Дизельний Завод».
На дату цього повідомлення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» прямо володіє акціями Публічного
акціонерного товариства «Дизельний Завод» у кількості 20 571 415 шт., що
складає 3,5% Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства
«Дизельний Завод».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПIК» 2. Код за ЄДРПОУ: 05467033 3. Місцезнахо-

дження: 67550, селище мiського типу Новi Бiляри, ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ
ШОСЕ, 34 4. Міжміський код, телефон та факс: +380487593488
+380487593488 5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://pik-cjsc.com.ua/ 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №3 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової
ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi
товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено повноваження Голови Наглядової - Прокоси Богдана
Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа
перебувала на посадi з 09.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №3 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової
ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi
товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Ковток Галини
Iванiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа
перебувала на посадi з 09.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №3 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження наглядової
ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi
товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа
перебувала на посадi з 09.04.2015 р.
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства
(Протокол №3 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства.
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом
Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу
- до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ «УЛФ», яка
володiє 93,9523% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення пас-

портних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не
володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї
дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем технолоджi компанi iнвестментс».
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №3 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Ковток Галину Iванiвну. Строк, на який
обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у
2018 роцi. Ковток Г.I. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ
«УЛФ», яка володiє 93,9523% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв своєї дiяльностi наступнi посади: Генеральний директор ПАТ «Компанiя
«Райз», директор ТОВ «Укрлендiнвест»
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №3 вiд 27.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Строк, на
який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства
у 2018 роцi. Прокопик Т.I. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ
«УТ «УЛФ», яка володiє 93,9523% Статутного капiталу емiтента. Згоди на
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями
товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти
рокiв своєї дiяльностi посади юрисконсульта, ТОВ «Укрлендiнвест»; начальника юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб
(Прикарпаття), ПрАТ «Райз-Максимко».
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27.04.2017 р. (протокол
№1 вiд 27.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб
емiтента:ОБРАНО:На посаду Голови наглядової ради - Прокосу Богдана
Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу Наглядової ради Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не
володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади
юрисконсульта, ТОВ «Укрлендiнвест»; начальника юридичного вiддiлу правового
забезпечення юридичних осiб (Прикарпаття), ПрАТ «Райз-Максимко».
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
ОЛЕКСЮК АНДРIАН IВАНОВИЧ
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
27.04.2017
М.П.
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВТОРМЕТ». 2. Код за ЄДРПОУ емітента – 00190644. 3. Місцезнаходження
– 65005, м. Одеса, вул. Болгарська буд. 64. 4. Міжміський код, телефон та
факс (048)7504973 7504785. 5. Електронна поштова адреса - odessa@bruht.
com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://00190644.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 25.04.2017р. Черговими загальними зборами
акцiонерiв вiд 25.04.2017р. (протокол №1) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 25.04.2017р.)
у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства,
частка в статутному капiталi складає 0,00%. Строк, протягом якого перебував
на посадi: 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Припинено повноваження Члена Наглядової ради
Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадовою особою не надано згоди
на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних
зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 25.04.2017р.) у зв'язку iз переобранням
Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi
складає 0,00%. Строк, протягом якого перебував на посадi: 1 рiк. Посадова

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi
(посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на
пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд
25.04.2017р.) у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Володiє 7000
акцiями, що складає 0.0457% вiд статутного капiталу товариства. Строк,
протягом якого перебував на посадi: 1 рiк. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду Члена Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi (посадовою особою
не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 25.04.2017р.), у зв'язку iз
переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в
статутному капiталi складає 0,00%. Обрано на строк до наступних рiчних
зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв: заступник генерального директора. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Наглядової
ради (протокол №25/04/17 вiд 25.04.2017р.) обрано Головою Наглядової
ради. Голова Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в
статутному капiталi емiтента - 91.0436%. Обрано на посаду Члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 25.04.2017р.), у зв'язку iз
переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в
статутному капiталi складає 0,00%. Обрано на строк до наступних рiчних
зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
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рокiв: перекладач. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Член Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах
Маджiд Ахмад є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка,
якою володiє особа в статутному капiталi емiтента - 91.0436%. Обрано на
посаду Члена Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi (посадовою особою
не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 25.04.2017р.), у зв'язку iз
переобранням Наглядової ради. Володiє 7000 акцiями, що складає 0.0457%
вiд статутного капiталу товариства. Обрано на строк до наступних рiчних
зборiв товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв: директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Член Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi є
акцiонером емiтента. Обрано на посаду Члена Наглядової ради Пожидаєва
Ростислава Станiславовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв
акцiонерiв (протокол №1 вiд 25.04.2017р.), у зв'язку iз переобранням Наглядової ради. Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi
складає 0,00%. Обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посадо-

ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Наглядової ради Пожидаєв Ростислав Станiславович є представником
акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в статутному
капiталi емiтента - 91.0436%. Обрано на посаду Члена Наглядової ради
Саргсян Карен Едiкович (посадовою особою не надано згоди на розкриття
паспортних даних), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв
(протокол №1 вiд 25.04.2017р.), у зв'язку iз переобранням Наглядової ради.
Не володiє акцiями товариства, частка в статутному капiталi складає 0,00%.
Обрано на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: посадовою особою данi не
надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Член Наглядової ради Саргсян Карен Едiкович є представником акцiонера ТОВ «Металiнвест ЛТД», частка, якою володiє особа в
статутному капiталi емiтента - 91.0436%.
ІІІ. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова правління (генеральний директор) Бабаджанян С.М., 26.04.2017 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ», 00444263, Черкаська обл. 20250
м.Ватутiне Iндустрiальне шосе, 1, (04740) 6-11-91
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: meat-vatutine.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «БЕН-ТАМС АУДИТ», 40182892
5. Інформація про загальні збори:
22.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв;2. Обрання лiчильної комiсiї;3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв;4. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу;5. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту наглядової ради;6. Затвердження рiчного фiнансового звiту
(Балансу) Товариства за 2015 р.;7. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 р.;8. Прийняття рiшення про
внесення змiн до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй редакцiї;9. Прийняття рiшення про укладення (затвердження)
значних правочинiв та правочинiв, що до вчинення, яких є
заiнтересованiсть.Збори було вiдкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборiв
вiдбулося о 13 год. 20 хв.18.04.2016 р. - дата складення перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб,
включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах
складає 4 (чотири) особи (акцiонерiв) згiдно Реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв станом на 18.04.2015 р, яким належить 663 408 простих
iменних акцiй, що складає 88,8493 % вiдсоткiв розмiщених акцiй, з них
4 (чотири) власники рахункiв є власниками 663408 голосуючих простих
iменних акцiй (100 % голосуючих акцiй). Згiдно реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв:- не надано iнформацiї щодо власникiв 15061 простих
iменних акцiї, що складає 2,0171 % у статутному капiталi Товариства;оформленi глобальним сертифiкатом до розподiлу за власниками 68198
акцiй, що складає 9,1337 % у статутному капiталi Товариства.Присутнi
акцiонери (зареєструвалися): юридична особа - ТОВ «УТ»УЛФ» , що
володiє 663006 простими iменними акцiями (88,7954 % статутного
капiталу), з яких 663006 - голосуючi акцiї (100% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй) в особi представника Пєрстнєвої Марини Юрiївни, яка
дiє на пiдставi довiреностi № 6 вiд 15 квiтня 2016 року.Вiдсутнi акцiонери:
3 (три) акцiонери, що володiють 402 (з яких 402 акцiї є голосуючi) простими iменними акцiями, (0,0539 % статутного капiталу); не надано
iнформацiї щодо власникiв 15061 простих iменних акцiї (2,0171 % статутного капiталу); оформленi глобальним сертифiкатом до розподiлу за
власниками 68198 акцiй (9,1337 % статутного капiталу).Запрошенi: Котлубовський Олександр Вiкторович - директор ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ», Кодь Валентина Савiвна - головний бухгалтер ПАТ
«ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» Таранушенко Олександр Васильович.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає 663006 голосiв, що становить
100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум Зборiв складає не
менш нiж 50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно
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до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними i мають право розпочати свою
роботу. ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ: 1. Обрати головою Зборiв - Пєрстнєву
Марину Юрiївну, а секретарем Таранушенка Олександра Васильовича.
2. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голови комiсiї Левченка Володимира Пилиповича, членiв комiсiї Франкевич Любовi Iванiвни та
Гордiєнка Олександра Степановича.3.Затвердити порядок роботи Зборiв:
для доповiдей - до 20 хвилин, а для запитань та вiдповiдей - до 10 хвилин.
4.Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ» про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015
рiк.5.Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк.6.Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк. 7.Затвердити
порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат». 8.Залишити статут ПАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» в редакцiї 2014
року. 9.Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинiв
вiдповiдно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства», а
саме: кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори
поруки, договори гарантiї, договори доручень, договори про надання
фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi-продажу), договори
вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному
питанняю порядку денного голосували бюлетенями: «За» - 663006 голосiв,
що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть
участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 663006 голосiв - ТОВ «УТ»УЛФ»,
згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд 22.04.2015 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
64234
61650
Основні засоби (за залишковою вартістю)
39407
38755
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2660
366
Сумарна дебіторська заборгованість
22084
22402
Грошові кошти та їх еквіваленти
81
6
Власний капітал
17179
16872
Статутний капітал
784
784
Нерозподілений прибуток (непокритий
16395
16088
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
47055
44778
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,411
7,465
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,411
7,465
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
746667
746667
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО-13209»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО-13209», 05538750, Київська, Броварський, 07400, м. Бровари, Металургiв, 22 (04594) 5-30-18
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2017р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://atp13209.pat.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА
КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076
5. Інформація про загальні збори
22.04.2016 проведено річні загальні збори.
Порядок денний:
1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Про звіт дирекції Товариства про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2015р., прийняття рішення за
наслідками розгляду цього звіту, та про затвердження рішень, прийнятих
Наглядовою радою Товариства у 2015 році.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015р. та прийняття рішення
за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про затвердження річного звіту та результатів діяльності Товариства
за 2015р.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством, протягом одного року, та надання повноважень на укладання
таких угод.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради
11. Обрання членів Ревізійної комісії.
Дата, час і місце проведення загальних зборів:
22 квітня 2016 року о 14:00, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 22, 3-й поверх, зала засідань (початок реєстрації акціонерів для
участі у зборах о 12:30, закінчення реєстрації о 13:45)
Дата складення зведеного облікового реєстру власників іменних цінних
паперів ПАТ «Броварське АТП-13209»: 24 година 28 квітня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру
власників іменних цінних паперів ПАТ «Броварське АТП-13209»: станом на
24 годину 28 квітня 2016 року згідно з обліковим реєстром власників іменних
цінних паперів, складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій
України», власниками простих іменних акцій ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП–
13209» є 459 юридичних та фізичних осіб, що володіють 2 558 598 (два
мільйони п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот дев’яносто вісім) простими
іменними акціями, які надають право голосу.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 28 квітня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах ПАТ «Броварське АТП-13209», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на
24 годину 28 квітня 2016 року, складає: 3 особи, що володіють 1 576 376
(один мільйон п’ятсот сімдесят шість тисяч триста сімдесят шість) простими
іменними акціями, які надають право голосу.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції
є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількістю
голосуючих акцій з кожного питання):
Згідно реєстраційних відомостей (переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах) на зборах присутні 3 акціонери (акціонери та представники акціонерів), які в сукупності володіють 1 576 376 (один
мільйон п’ятсот сімдесят шість тисяч триста сімдесят шість) простими іменними акціями ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП–13209», які становлять 61,6 (шістдесят одна ціла шість десятих) відсотка від загальної кількості акцій ПАТ
«БРОВАРСЬКЕ АТП–13209» та надають право приймати рішення на загальних зборах акціонерів товариства.
Не прибули на збори та не беруть участі у зборах акціонери, що в сукупності володіють 982 222 (дев’ятсот вісімдесят дві тисячі двісті двадцять дві)
простими іменними акціями ПАТ «Броварське АТП–13209» що становить
38,4 (тридцять вісім цілих чотири десятих) відсотка від загальної кількості

акцій ПАТ «Броварське АТП–13209», які надають право голосу на загальних
зборах акціонерів ПАТ «Броварське АТП–13209».
Відповідно до законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП–
13209» визнаються правомочними.
Ухвалили:
1.1. Затвердити Головою зборів - Голову Наглядової ради Локтєва Романа Федотовича.
1.2. Затвердити секретарем зборів – Сороку Олександра Ілліча.
1.1.Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі трьох
осіб: Білановська Л.П., Кушпіль О.І., Маркарова Ю.А.
1.2.Обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів Білановська Л.П.
2.1. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП–13209», який надсилався акціонерам товариства у встановленому законодавством порядку, запропонований Наглядовою радою товариства з урахуванням змін та доповнень.
2.2. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом одна
акція – один голос. Голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства.
3.1. Визнати роботу Дирекції Товариства у 2015 році задовільною.
3.2. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП–13209» у 2015 році та
перспективи розвитку Товариства.
4.1. Визнати задовільною роботу Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКЕ
АТП–13209» у 2015 році та виконання нею функцій, визначених Статутом
Товариства.
4.2. Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП–13209» протягом 2015 року.
5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність ПАТ «БРОВАРСЬКЕ
АТП–13209» у 2015 році.
6.1. Затвердити фінансову звітність Товариства за 2015 рік, складену
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП–13209»
за станом на кінець дня 31 грудня 2015 року;
 звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за
2015 рік;
 звіт про власний капітал за 2015 рік;
 звіт про рух грошових коштів за 2015 рік;
 примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
6.2. Затвердити Звіт Приватне підприємство «Аудиторська фірма
«СЕРВІС-АУДИТ» за наслідками аудиту фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства «БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 13209» за 2015 рік від 31.03.2016р.
7.1. Затвердити прибуток, одержаний ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП-13209»
у 2015 р. в сумі 15 тис.
7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства у 2015
році: на покриття збитків попередніх років.
8.1. В попередньому порядку схвалити значні правочини, які можуть
учинятися ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП–13209», що стосуються предмету діяльності Товариства, визначеного Статутом Товариства (характер правочинів), протягом одного року, а саме з 22 квітня 2016 року до 22 квітня 2017
року включно за погодженням з Наглядовою радою.
8.2. Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання значних
правочинів Директора Дирекції Товариства ,за погодженням з Наглядовою
Радою.
9.1. Припинити повноваження повного Складу Наглядової ради Товариства, а саме:
 Голова Наглядової ради - Локтєв Роман Федорович;
 Заступник голови Наглядової ради - Томін Владислав Євгенович;
 Член Наглядової ради - Сорока Олександр Ілліч;
 Член Наглядової ради - Томін Євгеній Фролович;
 Член Наглядової ради - Локтев Володимир Романович.
10-1.1. Затвердити склад Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 13209» у кількості п’ятьох осіб.
10-2.1. Затвердити склад Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 13209» у наступному складі:
 Локтєв Роман Федотович
 Томiн Владислав Євгенович
 Томiн Євген Фролович
 Локтєв Володимир Романович
 Сорока Олександр Iллiч
10-3.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради.
10-3.2 Встановити розмір винагороди для членів Наглядової Ради.
10-3.3 Уповноважити Директора Дирекції Олiйник Iван Степанович на
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підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
11-1. Затвердити склад Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 13209» у кількості трьох осіб.
- продовжити термін повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства
– Марченко Олександра Сергiївна.
- продовжити термін повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства
– Маркарова Юлiя Анатолiївна.
- продовжити термін повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства
– Оборський Анатолiй Мар’янович.
По кожному питанняю порядку денного Голосували бюлетенями: «За» 1 576 376 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
періоду

5158
4576
0
82
52
124
4817
4810
5
0
341
0

5343
4826
0
52
45
192
4805
4810
-7
0
538
0.00586

0

0

0

2558598

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБIДЬ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБIДЬ», 14021460, Сумська обл. Лебединський р-н 42238 село
Будилка ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА ,будинок 58, 0544523933
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: lebid-pjsc.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556
5. Інформація про загальні збори:
19.04.2016 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв акцiонерного товариства. 4. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за
2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого
органу. 5. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження рiчного
фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2015 р. 7. Визначення порядку
розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 р. 8. Внесення
змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 9. Визначення особи, уповноваженої на внесення усiх необхiдних змiн
до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
10. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) значних правочинiв
та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Збори було вiдкрито
о 12 год. 00 хв. Закриття Зборiв вiдбулося о 13 год. 50 хв.13.04.2016 р. - дата
складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у Зборах Товариства складає 489 (чотириста вiсiмдесят дев'ять),
яким належать 1 026 000 простих iменних акцiй (100% розмiщених акцiй) з
них 5 (п'ять) власникiв рахункiв є власниками 832 721 голосуючої простої
iменної акцiї (100 % голосуючих акцiй).Вiдсутнi акцiонери: 488 акцiонерiв,
що володiють 297 752 (з яких 104 473 голосуючi) простими iменними акцiями
(29,0207 % статутного капiталу).Присутнi акцiонери (зареєструвалися):o
Юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДЖАЛЬНIСТЮ
«УПРАIВЛIНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «УЛФ», що володiє 728 248 простими
iменними акцiями (70,9793% вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй),
з яких 728 248 - голосуючi (87,4540% вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй), в особi Сергiєнка Володимира Iвановича, який дiє на пiдставi
довiреностi №4 вiд 13.04.2016 р.Запрошенi: Сахно Володимир Вiкторович
- директор ПАТ «ЛЕБIДЬ»; Деркач Анатолiй Iванович - головний бухгалтер
ПАТ «ЛЕБIДЬ».Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих
акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає 728 248 голосiв, що
становить 87,4540% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум Зборiв
складає не менш нiж 50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже,
вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та
статуту Товариства Збори вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати Головою зборiв Сергiєнка Володимира Iвановича, а секретарем зборiв - Деркача Анатолiя Iвановича. 2.
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голови комiсiї Сахно Людмили
Iванiвни, та членiв комiсiї: Добронос Надiї Петрiвни та Коровнiченко Воло1346

димира Федоровича. 3. Затвердити порядок роботи Зборiв, а саме: для
доповiдей - до 15 хвилин, а для запитань та вiдповiдей - до 10 хвилин. 4.
Затвердити звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «ЛЕБIДЬ» про пiдсумки
дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ
«ЛЕБIДЬ» за 2015 рiк. 6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ
«ЛЕБIДЬ» за 2015 рiк. 7. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «ЛЕБIДЬ» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».
8. Внести змiни до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в ЄДР,- про
адресу Товариства : 42238, Сумська обл., Лебединський район, село Будилка, вулиця Центральна, будинок 58; визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акцiонери згiдно реєстру; затвердити Статут Товариства
в новiй редакцiї.9. Визначити особу - директора Товариства Сахна Володимира Вiкторовича, якому надати повноваження внесення усiх необхiдних
змiн до установчих документiв, Статуту Товариства та подання вiдомостей
про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пiдписання
Статуту в новiй редакцiї, будь-яких документiв, необхiдних для внесення
змiн та подання вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань. 10. Попередньо погодити та схвалити укладення значних
правочинiв вiдповiдно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень, договори про надання
фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi-продажу), договори
вiдступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
акцiонерного товариства.Результати голосування: По кожному питанняю
порядку денного Голосували бюлетенями: «За» - 728 248 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд
19.04.2015 року, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
773898
645510
Основні засоби (за залишковою вартістю)
17470
21636
Довгострокові фінансові інвестиції
368201
368201
Запаси
12971
8666
Сумарна дебіторська заборгованість
240089
226993
Грошові кошти та їх еквіваленти
264
166
Власний капітал
166706
162648
Статутний капітал
15390
15390
Нерозподілений прибуток (непокритий
147341
143283
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
80000
80000
Поточні зобов'язання і забезпечення
527192
402862
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
3,955
40,41
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
3,955
40,41
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1026000
1026000
Цінні папери власних випусків, викуплені
0
0
протягом звітного періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне
акціонерне товариство
«Цикорій»

Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Цикорій», 05528148, вул. Західна, буд. 3, с. Вільшанка, Чуднівський, Житомирська, 13224, (0413) 2-13-65
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: 05528148.infosite.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансист», 21860250
5. Інформація про загальні збори
10.06.2016, чергові. Порядок денний чергових загальних зборів
акціонерів:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Звіт Праіління та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Правління Товариства.
3.Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4.Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5.Затвердження річного звіту Товариства.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Товариства.
7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
8.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
9.Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.
Пропозиції щодо проведення загальних збоірв акціонерів та переліку питань до порядку денного надійшли від Наглядової ради ПАТ
«Цикорій».
Зборами одноголосно прийняті рішення по всім питанням порядку
денного Загальних зборів акціонерів згідно проектів рішень.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
2531
2429
Основні засоби (за залишковою
1480
1480
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
247
238
Сумарна дебіторська заборгованість
117
122
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
2
Власний капітал
-2164
-1694
Статутний капітал
94
94
Нерозподілений прибуток (непокритий
-2272
-1802
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпе14
14
чення
Поточні зобов'язання і забезпечення
4681
4109
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-1,25
-1,37
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток)
-1,25
-1,37
на одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій
377022
377022
(шт.)
Протягом звітного періоду цінні папери власних випусків не викупались.

ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«УКРГАЗПРОМПОЛIС-ЖИТТЯ»

Річна інформація
емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС-ЖИТТЯ», 33833231,
01034, м. Київ, вул. О. Гончара, 41А, (044) 235-25-00
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.ugpp-life.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«РIАЛ АУДИТ», 38013592
5. Інформація про загальні збори
Дата проведення – 27.04.2016, вид – річні, кворум - 99,98%. Перелiк
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердження кiлькiсного
складу лiчильної комiсiї та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту
Генерального директора про роботу Товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Розгляд звiту Наглядової ради
Товариства про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
його розгляду. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження звiту служби внутрiшнього аудиту за 2015 рiк. 6. Затвердження
рiчного звiту (результатiв дiяльностi) та балансу Товариства за 2054 рiк. 7.
Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. 8. Про схвалення значних
правочинiв, що укладенi/планується укласти протягом 2015 - 2016 року. 9.
Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом його викладення в новiй
редакцiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: 1.
Обрано Голову та секретаря зборiв, затверджено кiлькiсний склад та обрано лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб. 2. Затверджено звiт Генерального директора про роботу Товариства за 2015 рiк. 3. Затверджено звiт
Наглядової ради про роботу Товариства за 2015 рiк. 4. Затверджено звiт
Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за 2015 рiк. 5. Затверджено звiт
Служби внутрiшнього аудиту за 2015 рiк. 6. Затверджено рiчний звiт (результати) дiяльностi та баланс Товариства за 2015 рiк. 7. Прийнято рiшення
частину отриманий у розмiрi 1 883 тис. грн. збиток покривати за рахунок
прибуткiв майбутнiх перiодiв. 8. Надано попередню згоду на укладання
значних правочинiв в розмiрi, що не перевищує та/або перевищує
50 вiдсоткiв вартостi активiв за 2015 рiк (17 011 тис. грн.). 9. Питання зняте
з розгляду.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
16507
17011
Основні засоби (за залишковою вартістю)
27
54
Довгострокові фінансові інвестиції
258
258
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
13739
14222
Грошові кошти та їх еквіваленти
2310
2349
Власний капітал
15868
16161
Статутний капітал
15000
15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-409
-116
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
53
433
Поточні зобов'язання і забезпечення
586
417
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-1.95
-12.55
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-1.95
-12.55
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
150000
150000
Цінні папери власних
загальна
випусків, викуплені протягом номінальна
звітного періоду
вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
1347
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне
акціонерне товариство
«Богуславський кар’єр»

Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство
«Богуславський кар'єр», 00292497, вул. Корсунська, буд. 2-А, с. Тептiївка,
Богуславський р-н, Київська, 09722, 0456152859
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://00292497.infosite.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656
5. Інформація про загальні збори
06.04.2016, чергові
Перелік питань, що розглядалися загальними зборами: 1. Обрання
членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;
затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2015р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015р.
6. Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку /збитків/ Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016
рік.
10. Відкликання та обрання Члена правління, затвердження умов
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з членом правління, встановлення розміру його винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту)
з ними.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Наглядова рада товариства.
Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням
затверджені більшістю голосів. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
7757
6222
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2830
3571
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2993
1201
Сумарна дебіторська заборгованість
1221
1227
Грошові кошти та їх еквіваленти
541
205
Власний капітал
4921
4897
Статутний капітал
1440
1440
Нерозподілений прибуток (непокритий
1966
1942
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
424
194
Поточні зобов'язання і забезпечення
2382
1131
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0,0042
0,0083
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0,0042
0,0083
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5760504
5760504
Цінні папери власних
загальна
випусків, викуплені
номінальна
протягом звітного періоду вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
1348

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ», 00951770, вул. Елеваторна,

міжміський код та телефон емітента:

буд. 1, м. Миронiвка, Миронiвський р-н, Київська, 08800, (04574) 4-20-42
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://00951770.infosite.com.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит
Сервіс Груп», 31714676
5. Інформація про загальні збори: 26.04.2016, чергові
Перелік питань, що розглядалися загальними зборами:
1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх
повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства,
затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за
2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту
Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх
положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності
Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства»,
затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень
Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту
Товариства та внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016
рік.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного-Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням
затверджені більшістю голосів. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
10797896
11338328
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2040716
1912109
Довгострокові фінансові інвестиції
574
574
Запаси
3202142
4243707
Сумарна дебіторська заборгованість
5347918
4961448
Грошові кошти та їх еквіваленти
113096
56607
Власний капітал
398865
308601
Статутний капітал
40000
40000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-746255
-552728
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
2039314
1800049
Поточні зобов'язання і забезпечення
8359717
9229678
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
160000000 160000000
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені
на вартість
протягом звітного періоду
у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ», 33804724, Україна
Полтавська обл. Октябрський р-н 36023 м. Полтава вул. Цiолковського, 34,
0532-50-38-34 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.poltavadiamond.com.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «БIНА»,
23285643 5. Інформація про загальні збори:
24.03.2016 проведено річні загальні збори. При прийняттi рiшення про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв Наглядовою радою попередньо
затверджено наступний порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних
зборiв. 2.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв.
3.Звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства
за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за
результатами розгляду звiту Директора Товариства про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. 4.Звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк. 5.Звiт
та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та
висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк. 6.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства
за 2015 рiк. 7.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значного правочину
мiж ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський
алмазний iнструмент» (м. Бєлгород, РФ). 8.Прийняття рiшення про попереднє
схвалення значного правочину мiж ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
IНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чжэнчжоу, Китай). 9.
Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10.Обрання
членiв Наглядової ради Товариства. 11.Припинення повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi
Товариства за 2015 рiк.14.Обрання особи уповноваженої Товариством
пiдписувати договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. В установлений законом термiн iнших пропозицiй щодо порядку денного вiд акцiонерiв
не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати лiчильну
комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї: Черновол Наталiя Миколаївна, Члени лiчильної комiсiї: Ануфрiєнко Iрина Миколаївна, Бєлiченко Микола Анатолiйович, Грiнченко Анна Анатолiївна, Капуста Дмитро Володимирович, Крещенко Леонiд Федотович, Попова Вiкторiя Василiвна, Пашолка Вiктор
Григорович, Роман Тетяна Григорiвна, Стоножко Сергiй Володимирович. 2.Затвердити наступний регламент зборiв: виступи, пропозицiї, довiдки до 10 хвилин
по кожному питанню. Кожен iндивiдуальний виступ, пропозицiя, довiдка не
бiльше 5 хвилин. Перерву провести по мiрi необхiдностi. Затвердити наступний
порядок проведення зборiв: Обрати редакцiйну комiсiю у наступному складi:
Чеверденко Вiктор Олександрович, Гордiєнко Наталiя Вiталiївна. За проханням
акцiонерiв, якi не володiють українською мовою, проводити збори росiйською
мовою. Питання доповiдачам та заяви про надання слова надавати тiльки в
письмовiй формi секретарю Загальних зборiв. 3.Затвердити Звiт Директора ПАТ
«ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства
на 2016 рiк. 4.Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. 5.Затвердити звiт
та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк. 6.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за
2015 рiк. 7.Схвалити значний правочин (ряд правочинiв) мiж ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний iнструмент»
( м. Бєлгород, РФ) по поставцi продукцiї на сукупну суму, яка не перевищує
3 млн. 500 тисяч доларiв США ( за офiцiйним курсом НБУ на день кожної поставки) термiном не бiльше одного року (до проведення чергових зборiв
акцiонерiв). 8.Схвалити значний правочин (ряд правочинiв) мiж ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD
(Чжэнчжоу, Китай) по купiвлi сировини на сукупну суму, яка не перевищує 720
тисяч доларiв США ( за офiцiйним курсом НБУ на день кожної поставки)
термiном не бiльше одного року (до проведення чергових зборiв акцiонерiв).
9.Припинити повноваження членiв Наглядової ради, обраних на загальних
зборах акцiонерiв 09 квiтня 2015 року. 10.Обрати до складу Наглядової ради
Товариства:1.Дiброву Олександра Олександровича трейдера з цiнних паперiв
Корпорацiї «NCH Advisors, Inc.» . 2.Мiхаля Вiталiя Кiмовича президента
ЗАТ «Орсвiт Груп». 3.Тейлор Iтан Кiм керiвника трейдингового вiддiлу Корпорацiї
«NCH Advisors, Inc.». 4.Токолiша Джона iнвестицiйного радника Корпорацiї «NCH
Advisors, Inc.». 5. Адаменка Володимира Володимировича заступника директора з технiчного забезпечення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». 11.Припинити повноваження
членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних на загальних зборах акцiонерiв 09 квiтня 2015

року. 12.Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Бєлякову Юлiю
Генадiївну фiнансового директора Корпорацiї «NCH Advisors, Inc.». 2.Морозову
Наталiю Миколаївну фахiвця з цiнних паперiв Корпорацiї «NCH Advisors, Inc.».
3. Сурiну Наталiю Миколаївну начальника вiддiлу кадрiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». 13.На даний час дивiденди за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк не нараховувати та
не виплачувати. 14.Уповноважити директора Товариства Басана Iгоря
Леонiдовича пiдписати вiд iменi ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ»
договори з членами Наглядової ради i членами Ревiзiйної комiсiї.
25.07.2016 проведено позачергові загальні збори. При прийняттi рiшення
про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Наглядовою радою
попередньо затверджено наступний порядок денний: 1. Обрання лiчильної
комiсiї загальних зборiв. 2.Затвердження порядку та способу засвiдчення
бюлетеню для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3.Затвердження
регламенту та порядку проведення загальних зборiв. 4.Розподiл прибутку i
збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття
рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства за
2014 рiк та 2015 рiк. В установлений законом термiн iнших пропозицiй щодо
порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань
порядку денного: 1.Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова
лiчильної комiсiї: Черновол Наталiя Миколаївна, Члени лiчильної комiсiї:
Ануфрiєнко Iрина Миколаївна, Бєлiченко Микола Анатолiйович, Грiнченко
Анна Анатолiївна, Капуста Дмитро Володимирович, Крещенко Леонiд Федотович, Пашолка Вiктор Григорович, Роман Тетяна Григорiвна, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергiй Володимирович. 2.Затвердити порядок
та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах
акцiонерiв шляхом його пiдписання головою реєстрацiйної комiсiї та проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». 3.
Затвердити наступний регламент зборiв: виступи, пропозицiї, довiдки до
10 хвилин по кожному питанню. Кожен iндивiдуальний виступ, пропозицiя,
довiдка не бiльше 5 хвилин. Перерву провести по мiрi необхiдностi. Затвердити наступний порядок проведення зборiв: обрати редакцiйну комiсiю у
наступному складi: Чеверденко Вiктор Олександрович, Гордiєнко Наталiя
Вiталiївна. За проханням акцiонерiв, якi не володiють українською мовою,
проводити збори росiйською мовою. Питання доповiдачам та заяви про надання слова надавати тiльки в письмовiй формi секретарю Загальних зборiв.
4. Спрямувати 12,7% чистого прибутку за 2014 рiк, що становить 754 177,50
грн. на виплату дивiдендiв власникам простих iменних акцiй ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». Спрямувати 93,6% чистого прибутку за
2015 рiк, що становить 5 195 445 грн. на виплату дивiдендiв власникам простих iменних акцiй ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». Виплатити дивiденди за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Затвердити суму дивiдендiв у розмiрi 754 177,50 грн., що складає 12,7% вiд
чистого прибутку пiдприємства за 2014 рiк; розмiр дивiдендiв у розрахунку
на одну просту iменну акцiю Товариства становить 0,09 грн., що еквiвалентно
3,03% вiд номiнальної вартостi акцiї. Виплатити дивiденди за пiдсумками
дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Затвердити суму дивiдендiв у розмiрi
5 195 445 грн., що складає 93,6% вiд чистого прибутку пiдприємства за 2015
рiк; розмiр дивiдендiв у розрахунку на одну просту iменну акцiю Товариства
становить 0,62 грн., що еквiвалентно 20,88% вiд номiнальної вартостi акцiї.
Директору Товариства Басану Iгорю Леонiдовичу здiйснити повiдомлення
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та
строк їх виплати в порядку, передбаченому статутом Товариства з одночасним розмiщенням зазначеної iнформацiї на веб-сайтi Товариства в мережi
Iнтернет, забезпечити нарахування та виплату дивiдендiв в порядку i строки,
визначенi рiшенням Наглядової ради Товариства.
6. Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що передував
звітному
за
за
за простими
за
простими привілеакціями
привілеакціями йованими
йованими
акціями
акціями
Сума нарахованих дивіден0
0
5 949 622,5
0
дів, грн
Нараховані дивіденди на
0
0
0,71
0
одну акцію, грн
Сума виплачених/перера0
0
5 896 887,81
0
хованих дивідендів, грн
Дата складення переліку
20.07.2016
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему із зазначенням
сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
1349
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Дата (дати) перерахування/
відправлення
дивідендів
безпосередньо акціонерам
із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну
дату

04.08.2016,
1 017 824,76
10.08.2016,
4 222 575,55
26.08.2016,
425 451,92
29.08.2016,
5 468,74
30.08.2016,
3 325,84

Опис
Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 25 липня 2016
року було прийнято рiшення: 1. Спрямувати 12,7% чистого прибутку за
2014 рiк, що становить 754 177,50 грн. на виплату дивiдендiв власникам
простих iменних акцiй ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ».
Спрямувати 93,6% чистого прибутку за 2015 рiк, що становить 5 195 445
грн. на виплату дивiдендiв власникам простих iменних акцiй ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». 2. Виплатити дивiденди за
пiдсумками дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Затвердити суму дивiдендiв
у розмiрi 754 177,50 грн., що складає 12,7% вiд чистого прибутку
пiдприємства за 2014 рiк; розмiр дивiдендiв у розрахунку на одну просту
iменну акцiю Товариства становить 0,09 грн., що еквiвалентно 3,03% вiд
номiнальної вартостi акцiї. Виплатити дивiденди за пiдсумками дiяльностi
Товариства за 2015 рiк. Затвердити суму дивiдендiв у розмiрi 5 195 445
грн., що складає 93,6% вiд чистого прибутку пiдприємства за 2015 рiк;
розмiр дивiдендiв у розрахунку на одну просту iменну акцiю Товариства
становить 0,62 грн., що еквiвалентно 20,88% вiд номiнальної вартостi акцiї.
Вiдповiдно до ст. 52 Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада Товариства на засiданнi, яке вiдбулося 22 червня 2016 року, прий
няла рiшення: - Визначити, що датою складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, є 20 липня 2016 року.
- Дата нарахування дивiдендiв - 25.07.2016 року. - Строк виплати дивiдендiв
з 25.07.2016 року по 25.01.2017 року. - Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. - Порядок виплати дивiдендiв:
1. Акцiонерам - фiзичним особам виплата дивiдендiв здiйснюється шляхом
переказу дивiдендiв на банкiвськi рахунки (якщо акцiонер уклав договiр з
депозитарною установою) або шляхом поштових переказiв. При
перерахуваннi поштовим переказом - витрати щодо поштових переказiв за
рахунок вiдправника, а при безготiвковому перерахуваннi комiсiя банку

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРРАДІОПРИЛАД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРАДІОПРИЛАД»
2. Код за ЄДРПОУ: 23519288
3. Місцезнаходження: 03113 місто Київ, Дегтярівська 53-А, офіс 201
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 456-22-77, 044 456-22-77
5. Електронна поштова адреса: office@urpgroup,com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.urp.co.ua
7. Вид особливої: Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення значних правочинів.
Текст Повідомлення
На Загальних зборах акціонерів (Протокол №01/2017 від 24.04.2017р.)
було прийняте рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Вирішили: схвалити значні правочини, ринкова вартість послуг або майна,
яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% загальної вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства станом на 31.12.2016р., що буде вчинятися
впродовж 2017 року:
- Договір на придбання контрольного пакету акцій в ПРАТ «Укрбудінформатика» на суму 2250,0 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 5099,0 тис. грн. Співвідношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 44,13 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй,
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 000шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 1 000 шт (100% вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах), «проти» - 0, «утримались» – 0.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор Музиченко В.М., 27.04.2017
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одержувача за рахунок одержувача.
2. Акцiонерам - юридичним особам резидентам виплата дивiдендiв
здiйснюється безготiвковим перерахуванням на банкiвський рахунок.
3. Акцiонерам - юридичним особам нерезидентам виплата дивiдендiв
здiйснюється безготiвковим перерахуванням на банкiвський рахунок (у випадку перерахування в iноземнiй валютi - за курсом НБУ встановленим на
дату перерахування). Здiйснювалась виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Акцiонеру Центральна спiлка споживчих товариств України
дивiденди в сумi 18006,31 грн. були виплаченi в сiчнi 2017 року. Акцiонеру
ТОВ «Фондова компанiя «Рубiн» дивiденди в сумi 4536,90 грн. не були
виплаченi в звязку з його вiдсутнiстю в перелiку акцiонерiв, якi мають право
на отримання дивiдендiв станом на 20.07.2016 року (беручи до уваги
роз'яснення НКЦПФР).
Сума податку сплаченого при виплатi дивiдендiв нерезиденту - 222241 грн.
Сума сплаченого ПДФО - 23223,91 грн.
Сума сплаченого вiйськового збору - 6967,57 грн.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
55322
50821
Основні засоби (за залишковою вартістю)
19458
18019
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
8483
9588
Сумарна дебіторська заборгованість
5877
7447
Грошові кошти та їх еквіваленти
21445
15681
Власний капітал
45821
41558
Статутний капітал
24888
24888
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
18467
15337
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1566
1555
Поточні зобов'язання і забезпечення
7935
7708
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
8379750 8379750
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство сільськогосподарське підприємство «Чорноморська перлина»

Код за ЄДРПОУ: 00413446; Місцезнаходження: 68162, Одеська обл.,
Татарбунарський р-н, с. Базарянка, вул. Шевченка, буд. 37; Міжміський код,
телефон та факс: (048) 443-25-51, 777-37-30; Електронна поштова адреса:
perlina@te.net.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.obsp.od.ua; Вид
особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
26 квітня 2017 року рішенням загальних зборів акціонерів Публічного
акціонерного товариства сільськогосподарське підприємство «Чорноморська перлина» (Протокол №1 від 26.04.2017р.) (надалі – ПАТ СП «Чорноморська перлина»), було прийнято рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів із зазначенням,
зокрема, їх характеру: Надання Товариством поруки з метою забезпечення
виконання фінансових зобов’язань та вчинення інших правочинів,
пов’язаних із наданням поруки.
Гранична сукупність вартості правочинів: 360 000 000,00 (триста шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 385 248 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 93,45 %.
Загальна кількість голосуючих акцій: 24 438 989, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 21 976 865, кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за»: 21 976 865 та «проти»: 0 прий
няття рішення.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління Олійников Євгеній Ігорович 26.04.2017р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ»

Річна інформація
емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ», 14308204, 65005 Одеська область
Малиновський район м.Одеса вул.Михайлiвська, буд.25, (048) 7280003
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.sktb.odessa.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БРІК», 33865551
5. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 29.04.2016
Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора про
результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради
за 2015 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв
ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
7. Затвердження звiту та балансу товариства за 2015 рiк.
8. Про розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи за 2015 рiк.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної
комiсiї.
10. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами ревiзiйної комiсiї.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Всi питання по
порядку денному розглянутi в повному обсязi. Рiшення затвердженi.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
3404
3847
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2690
2907
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
565
482
Грошові кошти та їх еквіваленти
149
458
Власний капітал
1811
1651
Статутний капітал
30
30
Нерозподілений прибуток (непокритий
-210
-370
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
--Поточні зобов'язання і забеспечення
1593
2196
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
1.34512560 2.68184420
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1.34512560 2.68184420
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
118948
118948
Цінні папери власних
загальна
випусків, викуплені
номінальна
протягом звітного періоду вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Директор ____________ Дуднiк Свiтлана Валентинiвна

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШУБИНОСТАВСЬКЕ»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШУБИНОСТАВСЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00489030
3. Місцезнаходження:19342, Черкаська область с. Шубинi Стави , .
4. Міжміський код, телефон та факс:(04749) 7-82-43 (04749) 7-82-43
5. Електронна поштова адреса:info@shubinostavske.prat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://shubinostavske.prat.ua
7. Вид особливої інформації:Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017
року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi
повноваження голови Наглядової ради Васецький Олег
Володимирович,(не дав згоди на розкриття паспортних даних)i, на посадi
був 8 роки, частка в статутному капiталi – 0,001%, розмiр пакета акцiй –
25,00 грн. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi,
припиненi повноваження члена Наглядової ради Шмаль Марина
Олексiївна, (не дала згоди на розкриття паспортних даних)i, на посадi
була 8 роки, частка в статутному капiталi – 0,0001%, розмiр пакета
акцiй – 2,50 грн. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi,
припиненi повноваження члена Наглядової ради Черкасов Анатолiй
Iванович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних)i, на посадi був
8 роки, частка в статутному капiталi – 0,0001%, розмiр пакета акцiй –
2,50 грн. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi,
припиненi повноваження Ревiзора Мавренков Володимир Олексiйович,
(не дав згоди на розкриття паспортних даних)i, на посадi був 8 роки,
частка в статутному капiталi – 0,0001%, розмiр пакета акцiй – 2,50 грн.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року,
обраний строком на 3 роки Голова Наглядової ради Васецький Олег
Володимирович, паспорт (не дав згоди на розкриття паспортних даних),
протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ
«Шубиноставське», частка в статутному капiталi – 0,001%, розмiр пакета акцiй – 25,00 грн. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв
вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Член Наглядової ради
Шмаль Марина Олексiївна, паспорт (не дала згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «Шубиноставське», частка в статутному капiталi –
0,0001%, розмiр пакета акцiй – 2,50 грн. Вiдповiдно до рiшення загальних
зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Член
Наглядової ради Черкасов Анатолiй Iванович, паспорт (не дав згоди на
розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займав посаду
Члена Наглядової ради ПрАТ «Шубиноставське», частка в статутному
капiталi – 0,0001%, розмiр пакета акцiй – 2,50 грн. Вiдповiдно до рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на
3 роки Ревiзор Таран Олександр Петрович, паспорт (не дав згоди на
розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займав посаду
Ревiзор вiддiлу ревiзiй ТОВ «НВФ «Урожай», частка в статутному
капiталi – 0 %, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припинено повноваження директора Кубарський
Василь Володимирович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних)
i, на посадi директора Товариства був 11 рокiв, частка в статутному
капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн. Вiдповiдно до рiшення
Наглядової ради вiд 27.04.2017 року, призначений на посаду директора
на невизначений термiн, до припинення повноважень Наглядовою радою
Марченко Вiктор Григорович, (не дав згоди на розкриття паспортних
даних) протягом останнiх 5 рокiв займав посадудиректро фiлiї ТОВ «НВФ
«Урожай», частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй –
0,0 грн. Всі посадові особи непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не мають.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади: Директор Кубарський Василь Володимирович 27.04.2017
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1.Загальні відомості.

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Укрспецбуд». 2.код за ЄДРПОУ 30566405.

3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл.., м.Кременчук, вул.. Московська, 6. 4.Міжміський код та телефон: (05366) 5-31-69.5.Електронна поштова адреса: ukrspetsbud@satel.net.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.ukrspetsbud.io.ua 7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.
2.Текст повідомлення.
На підставі рішення Загальних зборів Товариства від 25.04.2017 (протокол №25/04/17 від 25.04.2017р.), відбулись зміни складу посадових осіб
емітента: ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: голови Наглядової ради – Брикова Олександра Борисовича 25.04.2017р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа
-19,4816%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. На посаді перебував з 12.08.2014. ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
члена Наглядової ради Губаренко Сергія Сергійовича 25.04.2017р. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа -17,7365%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді перебував з 12.08.2014.
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: члена Наглядової ради Камуз Володимира Борисовича 25.04.2017р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа -6,9661%. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді
перебував з 12.08.2014. ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: ревізора Губаренко Ганни Володимирівни 25.04.2017р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в Статутному капіталі не володіє. Особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді
перебувала з 12.08.2014. ОБРАНО членом Наглядової ради Товариства Брикова Олександра Борисовича 25.04.2017р., акціонер Товариства. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа -19,4816%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності обіймав посаду голови Наглядової ради Товариства. Строк
обрання – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства. ОБРАНО членом Наглядової ради Товариства – Губаренко Сергія Сергійовича 25.04.2017р. ,
акціонер Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа -17,7365%.. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності обіймав посаду члена Наглядової ради Товариства, інженера відділу сертифікації продукції ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод». Строк обрання – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства. ОБРАНО членом Наглядової ради Товариства – Камуз Володимира
Борисовича 25.04.2017р. , акціонер Товариства. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капіталі, якою володіє
особа - 6,9661%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності обіймав посаду члена Наглядової ради Товариства, директора ТОВ «ТПК «КвінтаТрейд». Строк обрання – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства. ОБРАНО
ревізором Товариства – Брикову Лідію Петрівну 25.04.2017р. , акціонер
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка
в Статутному капіталі, якою володіє особа – 16,1144%. Особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти
років своєї діяльності обіймала посаду заступника голови Правління Товариства, заступника директора Товариства». Строк обрання – 3 (три) роки
згідно Статуту Товариства. На підставі рішення Наглядової ради Товариства
від 25.04.2017 (протокол № 25/04 від 25.04.2017) ОБРАНО на посаду голови Наглядової ради - Брикова Олександра Борисовича 25.04.2017р. , акціонер Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа -19,4816%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності обіймав посаду голови Наглядової ради
Товариства. Строк обрання – 3 (три) роки згідно Статуту Товариства. ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: директора Товариства Мордас Віктора Петровича 25.04.2017р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа -7,0573%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді перебував з 12.05.2015. ПРИЗНАЧЕНО на посаду директора Товариства Мордас
Віктора Петровича 26.04.17р. , акціонер Товариства. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капіталі, якою володіє
особа -7,0573%. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності обіймав посаду голови Правління Товариства, директора Товариства. Строк обрання
– 3(три) роки згідно Статуту Товариства.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Укрспецбуд» Мордас В.П.
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Приватне
акцiонерне товариство
«Чорнобаївське автотранспортне
пiдприємство 17149»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Чорнобаївське автотранспортне пiдприємство 17149»;
2. Код за ЄДРПОУ: 03120271
3. Місцезнаходження:19901, Чорнобай , Черкаська, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс:(04739) 2-32-31 (04739) 2-32-31;
5. Електронна поштова адреса:info@atp17149.prat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:atp17149.prat.ua;
7. Вид особливої інформації:Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента;
II. Текст повідомлення;
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року,
у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження голови Наглядової ради Старiкова Iнна Валерiївна,(не дала
згоди на розкриття паспортних даних)i, на посадi була 10 рокiв, частка в
статутному капiталi – 60,6%, розмiр пакета акцiй – 125452,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у
зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження Члена Наглядової ради Iльченко Валерiй Павлович,(не дала
згоди на розкриття паспортних даних)i, на посадi була 10 рокiв, частка в
статутному капiталi – 0 %, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Вiдповiдно до
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз
закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження
Члена Наглядової ради Старiков Олександр Миколайович, (не дала
згоди на розкрит тя паспортних даних)i, на посадi був 8 рокiв, частка в
статутному капiталi – 0 %, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Вiдповiдно до
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз
закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження
Ревiзора Iльченко Лариса Миколаївна, (не дала згоди на розкрит тя паспортних даних)i, на посадi була 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0 %,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Голова Наглядової ради Старiкова Iнна Валерiївна, паспорт (не дала згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займала посаду
Голови Наглядової ради ПрАТ «Чорнобаївське АТП 17149», частка в
статутному капiталi – 60,6%, розмiр пакета акцiй – 125452,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року,
обраний строком на 3 роки Член Наглядової ради Iльченко Валерiй Павлович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв займав посаду Член Наглядової ради ПрАТ «Чорнобаївське АТП
17149», частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Iльченко Валерiй Павлович є представником акцiонера Старiкова Iнна
Валерiївна, яка володiє 501808 шт простих iменних акцiй (60,6 %, вiд
статутного капiталу). Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв
вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Член Наглядової ради
Старiков Олександр Миколайович, паспорт (не дала згоди на розкриття
паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «Чорнобаївське АТП 17149», частка в статутному
капiталi – 0,001 %, розмiр пакета акцiй – 2,50 грн. Вiдповiдно до рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки
Ревiзор Iльченко Лариса Миколаївна, паспорт (не дала згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Ревiзор
ПрАТ «Чорнобаївське АТП 17149», частка в статутному капiталi – 0, %,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд
27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi,
припинено повноваження директора Замана Олександр Анатолiйович,(не
дав згоди на розкриття паспортних даних)i, на посадi директора Товариства був 9 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй
– 0,0 грн. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 27.04.2017 року, у
зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припинено повноваження директора Замана Олександр Анатолiйович,(не дав згоди на
розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займав посадуi
директора ПрАТ «Чорнобаївське АТП 17149», частка в статутному капiталi
– 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн. Всі посадові особи непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади Директор Замана Олександр Анатолiйович
27.04.2017
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«УКРГАЗПРОМПОЛIС»

Річна інформація
емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС», 21664129, 02098, м.
Київ, вул. Днiпровська Набережна, 13, (044) 235-25-00
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.ugpp.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал
Аудит», 38013592
5. Інформація про загальні збори
Дата проведення – 27.04.2016, вид – річні, кворум – 95,756%.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання
Голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердження
кiлькiсного складу лiчильної комiсiї та обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Правлiння про роботу Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Розгляд звiту Наглядової
ради Товариства про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження звiту служби внутрiшнього аудиту за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (результатiв дiяльностi) та балансу Товариства за 2015 рiк. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. 8. Про
змiну мiсцезнаходження Товариства. 9. Про внесення змiн до Статуту
Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори скликанi
Наглядовою радою, порядок денний затверджено Наглядовою радою,
iнших пропозицiй не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано Голову та секретаря зборiв, лiчильну комiсiю в складi
2 (двох) осiб. 2. Затверджено звiт Правлiння про роботу Товариства за
2015 рiк. 3. Затверджено звiт Наглядової ради про роботу Товариства за
2015 рiк. 4. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за
2015 рiк. 5. Затверджено звiт Служби внутрiшнього аудиту за 2015 рiк.
6. Затверджено рiчний звiт (результати) дiяльностi та баланс Товариства
за 2015 рiк. 7. Прийнято рiшення дивiденди не нараховувати та не виплачувати, збитки покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 8.
Прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження на адресу м. Київ,
вул. Олеся Гончара, 41, 01054 9. Рiшення про затвердження Статуту в
новiй редакцiї не прийняте.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
50807
52114
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2738
3192
Довгострокові фінансові інвестиції
23283
23886
Запаси
38
40
Сумарна дебіторська заборгованість
507
7616
Грошові кошти та їх еквіваленти
10393
9953
Власний капітал
46638
46728
Статутний капітал
25000
25000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
900
990
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
187
789
Поточні зобов'язання і забезпечення
3982
4597
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0.09
-0.09
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.09
-0.09
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1000000
1000000
Цінні папери власних випусків,
загальна
викуплені протягом звітного
номінальна
періоду
вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ». 2. Код за ЄДРПОУ емітента – 00190644.

3. Місцезнаходження – 65005, м. Одеса, вул. Болгарська буд. 64. 4. Міжміський
код, телефон та факс (048)7504973 7504785. 5. Електронна поштова адреса
- odessa@bruht.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації – http://00190644.smida.
gov.ua. 7. Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 25.04.2017 р.; Найменування уповноваженого органу, що його
прийняв: Загальнi збори акцiонерiв Товариства; Вiдомостi щодо правочинiв iз
зазначенням, зокрема, їх характеру: - прийнято рiшення надати попереднє
схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинiв будь-якого
характеру (у тому числi, але не тiльки, кредитних договорiв, договорiв iпотеки,
застави, поруки, купiвлi-продажу об’єктiв нерухомого та рухомого майна,
договорiв лiзингу, господарських та iнших договорiв у межах лiмiту граничної
ринкової вартостi кожного правочину – до 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв)
доларiв США включно або еквiваленту в нацiональнiй валютi України/росiйських
рублях/євро за курсом валют, встановленим Нацiональним банком України на
момент укладення таких правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати
прийняття цього рiшення Загальними зборами (а саме з 25 квiтня 2017 року)
до дати проведення наступних чергових Загальних зборiв, але не пiзнiше нiж
30 червня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати
рiшення щодо визначення iстотних умов укладання Товариством таких
правочинiв; - прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, спрямованих на забезпечення виконання
зобов’язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» як за Кредитним
договором-1 та Кредитним договором-2, так i за будь-якими iншими кредитними правочинами, що можуть бути укладенi мiж ними в майбутньому, а саме:
як на укладення нових iпотечних договорiв та договорiв застави належного
Товариству нерухомого та рухомого майна, так i на укладення договорiв про
внесення змiн та додаткових договорiв до чинних iпотечних договорiв та
договорiв застави, укладених Товариством в забезпечення виконання
зобов’язання ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» за Кредитним
договором-1 та Кредитним договором-2, у межах лiмiту граничної ринкової
вартостi предмета iпотеки та предмета застави за кожним правочином – до
200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) доларiв США включно або еквiваленту цiєї
суми в нацiональнiй валютi України – гривнi за курсом, встановленим
Нацiональним банком України на момент вчинення таких правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством з дня прийняття цього рiшення Загальними зборами
акцiонерiв, а саме: з 25 квiтня 2017 року до дати проведення наступних чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, але не пiзнiше нiж 30 квiтня
2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рiшення про
визначення iстотних умов укладення Товариством таких правочинiв; - прийнято
рiшення надати попереднє схвалення та згоду на внесення змiн до договору
застави обладнання вiд 01.07.2016 № 10ВД/12ВД/Z-2, укладеного мiж ПАТ
«Втормет» та ПАТ «ВТБ БАНК» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ
«Нiкморсервiс Нiколаєв» за кредитним договором вiд 03.06.2016 № 10ВД та
кредитним договором вiд 03.06.2016 № 12ВД. Надати наглядовiй радi Товариства повноваження приймати рiшення про укладення договорiв про внесення
змiн та/або додаткових договорiв до договору застави обладнання, пов’язаних
iз внесенням будь-яких змiн до кредитних договорiв, визначати iстотнi умови
таких договорiв, а також приймати iншi рiшення, якi пов’язанi iз внесенням змiн
до договору застави, з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами (а
саме з 25 квiтня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних
зборiв, але не пiзнiше нiж 30 червня 2018 року. Уповноважити голову правлiння
(генерального директора) Товариства Бабаджанян Сержика Миколайовича
або iншу уповноважену ним на пiдставi довiреностi особу укласти та пiдписати
вiд iменi Товариства вiдповiднi договори про внесення змiн до договору застави обладнання, попереднє схвалення та згоду на укладення яких прийняте
з питання 11 порядку денного зборiв акцiонерiв, а також на пiдписання всiх
iнших документiв, необхiдних для виконання цього рiшення. Гранична сукупнiсть
вартостi правочинiв: 5334739,4 тис.грн; Вартiсть активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 154603 тис.грн; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 3450,61%; Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй: 14161723; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах: 13941772; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 13941772 голосiв, що складає 100% вiд
кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх акцiонерiв (представникiв акцiонерiв)
Товариства; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття
рiшення: немає.
ІІІ. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова правління (генеральний директор) Бабаджанян С.М., 26.04.2017 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№81, 28 квітня 2017 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВiЕйБi Лiзинг», 33880354,

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

Публiчне
акцiонерне товариство «Укрхiмпроект», 00205618

міжміський код та телефон емітента: Товариство

ня, міжміський код та телефон емітента:

01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б», +38 (044)
359 0 399.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.vableasing.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси», 34619277.
5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товариством
6. Інформація про дивіденди.
23.03.2016 прийнято рішеня про сплату дивідендів за 4-й квартал 2015
року в сумі 858.7 тис. грн. які були сплачені18.04.2016 року.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
168398
149929
Основні засоби (за залишковою вартістю)
6074
2073
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
70
8
Сумарна дебіторська заборгованість
99871
64524
Грошові кошти та їх еквіваленти
7551
728
Власний капітал
102759
94684
Статутний капітал
35350
35350
Нерозподілений прибуток (непокритий
58571
50496
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
28916
7984
Поточні зобов'язання і забезпечення
36723
47261
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна
7572
випусків, викуплені
номінальна
протягом звітного періоду вартість
у відсотках від
21,4
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
7572
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Сумська обл, Ковпаківський р-н, 40009, м. Суми, вул. Iллiнська, б. 13, (0542)
61-01-19
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.ukrhimproekt.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю «СУМИКООП-АУДИТ», 30267686.
5. Інформація про загальні збори
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства були призначенi на
22.04.2016р. (далi - Збори) згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства
(протокол №14/03-2016 вiд 14.03.2016р.).
Для участi у Зборах зареєструвались акцiонери (представники
акцiонерiв), якi сукупно є власниками 1,0983 % голосуючих акцiй Товариства. У зв’язку з відсутністю кворума питання порядку денного не розглядалися, рiшення не приймалися.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів в
2015р., 2016р. не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства (тис. грн.).
Найменування показника
Період
2016 рік 2015 рік
за МСФЗ за МСФЗ
Усього активів
34851
39648
Основні засоби (за залишковою вартістю)
15053
16265
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
5625
4560
Сумарна дебіторська заборгованість
12645
16856
Грошові кошти та їх еквіваленти
809
1237
Власний капітал
23048
31223
Статутний капітал
2877
2877
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
17319
25393
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
2212
Поточні зобов’язання і забезпечення
9591
8425
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(3,86266) 2,52461
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1498450 1498450
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
0
0
звітного періоду

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРРАДІОПРИЛАД» 2. Код за ЄДРПОУ:
1. Повне найменування емітента:

23519288 3. Місцезнаходження: 03113 місто Київ, Дегтярівська 53-А, офіс
201 4. Міжміський код, телефон та факс: 044 456-22-77, 044 456-22-77
5. Електронна поштова адреса: office@urpgroup,com.ua 6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.urp.co.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.
ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
Річними загальним зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укррадіоприлад» (далі - Товариство) від 24.04.2017 року (Протокол
№01/2017) (далі – Загальні збори) було прийнято рішення про звільнення
та призначення наступних посадових осіб емітента:
Річними загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про звільнення з посади головного бухгалтера Гавриленко Валентини Олександрівни в зв’язку з поданою заявою про звільнення. Згоди на
розкриття паспортних даних не надавала. Звільнена з 28 квітня 2017 року
за угодою сторін, п 1 ст. 36 КЗпП України. Перебувала на посаді головного
бухгалтера з 01 квітня 2011 року . Працювала на підставі безстрокового
трудового договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутня. Не володіє акціями Товариства.
Рішенням Загальних зборів було прийнято рішення про призначення на
посаду головного бухгалтера – Фостенко Ганну Петрівну, з 03 травня 2017
року, за сумісництвом, за безстроковим трудовим договором. Посадові
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Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Наумов Л.Є. 28.04.2017 р.

обов’язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Згоди на
розкриття паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 3-х років була заступником головного бухгалтера Управління соціального захисту Васильківської
районної державної адміністрації. Протягом останніх 2-х років - головний
бухгалтер ТОВ «Інформ-Проект». Не володіє акціями Товариства.
В зв’язку з закінченням строку, на який було обрано на посаду Ревізора,
загальними зборами було прийнято рішення про припинення повноважень
Горячого Дмитра Михайловича на посаді Ревізора Товариства. Згоди на
розкриття паспортних даних не надавав. Припинення повноважень відбулось
в зв’язку з закінченням терміну, на який був обраний. Строк перебування на
посаді складав 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не мав і не має. Не володіє акціями Товариства.
Річними загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання
на посаду Ревізора Музиченко Нонну Олексіївну. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду на термін 5 років. Повноваження
має згідно статуту Товариства. Обіймала посаду протягом 5 - ти останніх
років Керівника підрозділу оцінки якості ПАТ АБ «Украгазбанк». Володіє 40
акціями Товариства, що складає 4% статутного капіталу.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор Музиченко В.М., 27.04.2017 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ»
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ», 00219632, 01133 Київська
область Печерський м. Київ бул. Л.Українки, 34, (044) 2855033
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://www.himmash.kiev.ua/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Дігрешн груп», 31450876
5. Інформація про загальні збори
Порядок денний чергових Загальних зборiв 29.04.2016р.
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Вирiшили: Обрати до складу лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв
за результатами прийнятих акцiонерами рiшень з питань порядку денного цих загальних зборiв одну особу: Максимович Олену Володимирiвну
- Головою лiчильної комiсiї.
2.Обрання голови загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Вирiшили:
Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Єфремову Iнну
В'ячеславiвну.
3.Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства
Черенкова Миколу Семеновича.
4.Регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Вирiшили:
Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства: доповiдi з кожного питання - 10 хв., обговорення - 5 хв. виступи з мiсць - 3 хв,голосування з питань порядку денного
загальних зборiв - 5 хв., пiдрахунок голосiв за результатами голосування - 10 хв,оголошення пiдсумкiв голосування Головою лiчильної комiсiї
- 5 хв.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради
за 2015 рiк.Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк
прийняти до вiдома, роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рiк
визнати задовiльною.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального
директора стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2015 рiк. Вирiшили: Звiт Генерального директора Товариства за 2015
рiк прийняти до вiдома, роботу Генерального директора Товариства за
2015 рiк визнати задовiльною.
7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства стосовно фiнансової
звiтностi Товариства за 2015 рiк та затвердження звiту i висновкiв аудитора Товариства за 2015 рiк.Вирiшили: Затвердити звiт та висновки
Ревiзора стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк. Затвердити звiт та висновки аудитора за 2015 рiк.
8.Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за 2015 рiк.
Вирiшили: Затвердити рiчний фiнансовий звiт Товариства за 2015 рiк.
9.Затвердження порядку розподiлу прибутку, збиткiв Товариства за
2015 рiк.Вирiшили: Затвердити запропонований порядок розподiлу
прибутку Товариства за 2015 рiк: весь прибуток за 2015 рiк в сумi
420 578,37 грн. (чотириста двадцять тисяч п'ятсот сiмдесят вiсiм грн.
37 коп.) залишити нерозподiленим вiдповiдно до п. 14.3. Статуту Товариства.
10.Змiна органiзацiйно-правової форми Товариства згiдно чинного
законодавства України.Вирiшили: Змiнити органiзацiйно-правову форму Товариства згiдно чинного законодавства України.
11.Внесення змiн до статуту Товариства шляхом затвердження його
в новiй редакцiї.Вирiшили:Внести змiни до Статуту Товариства шляхом
затвердження нової редакцiї.
12.Затвердит рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв
та їх попереднє схвалення.Вирiшили: Затвердити рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв будь-якого характеру, вчинення яких
вимагатимуть iнтересiв Товариства, i якi можуть вчинятися Товариством
протягом не бiльш як одного року. У яких ринкова вартiсть майна, робiт
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi
активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства.Встановити
граничну сукупну вартiсть всiх правочинiв, що схвалюються вiдповiдно
до цього рiшення, у сумi 100 000 000,00 грн.

Надати Наглядовiй радi повноваження без отримання додаткового
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
-погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами
акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з «01» травня 2016
року по «30» квiтня 2017 року (включно);
-погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства,
яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню,
тощо;
надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Генеральним директором, посадовими особами
органiв управлiння Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi
Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма
змiнами та доповненнями до них.
13.Призначення особи, яка уповноважується на вчинення вiд iменi
Товариства значних правочинiв.Вирiшили: Призначити особу, яка уповноважується на вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв Генерального директора Товариства Хорошевського Андрiя Юрiйовича
з правом пiдпису цих правочинiв (договорiв)
14.Прийняти рiшення про: змiну типу Товариства (з публiчного на
приватне), змiну найменування Товариства, внесення вiдповiдних змiни
до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Вирiшили: Змiнити тип Товариства (з публiчного на приватне), змiнити
найменування Товариства, внести вiдповiднi змiни до статуту Товариства шляхом викладання його в новiй редакцiї та затвердити його.
15.Прийняття рiшення про внесення змiн до Положень про Загальнi
збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревiзора, та Кодексу корпоративного управлiння та їх затвердження.Вирiшили: Внести змiни до
Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган,
Ревiзора, та Кодексу корпоративного управлiння та затвердити їх у новiй
редакцiї.
Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв визначено та
затверджено на засiданнi Наглядової ради. До перелiку питань порядку денного пропозицiї не надавались. Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiв: Наглядова рада.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
63625
13373
Основні засоби (за залишковою
8118
8481
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
307
218
Сумарна дебіторська заборгованість
4270
2136
Грошові кошти та їх еквіваленти
247
2423
Власний капітал
11929
11871
Статутний капітал
2000
2000
Нерозподілений прибуток (непокри9061
9003
тий збиток)
Довгострокові зобов'язання і
459
490
забезпечення
Поточні зобов'язання і забеспечення
51237
1012
Чистий прибуток (збиток) на одну
0.00029000
0.00210500
просту акцію
Скоригований чистий прибуток
0.00029000
0.00210500
(збиток) на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих
200000000
200000000
акцій (шт.)
Цінні папери власних
загальна
випусків, викуплені
номінальна
вартість
протягом звітного
періоду
у відсотках
від
статутного
капіталу
Генеральний директор _________ Хорошевський Андрiй Юрiйович
1355
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
пУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАКОР ВЕСТ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАКОР ВЕСТ», 03118357, Україна Рівненська обл. 35600 мiсто
Дубно Грушевського, 184, 0365633184
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.dakorwest.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556
5. Інформація про загальні збори:
26.04.2016 проведено річні загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Обрання
лiчильної комiсiї.3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв
акцiонерiв.4. Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства за
2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого
органу.5. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.6. Затвердження рiчного
фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2015 р.7. Визначення порядку
розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 р.8. Внесення
змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань.9. Визначення особи, уповноваженої на внесення усiх необхiдних
змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань.10. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) значних
правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Збори
було вiдкрито о 11 год. 00 хв. Закриття Зборiв вiдбулося о 12 год. 00
хв.20.04.2015 р. - дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у Зборах.Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Зборах Товариства складає 146 (сто сорок шiсть)
осiб, яким належать 5 714 084 простих iменних акцiй (99,9965% розмiщених
акцiй, iнформацiя про власникiв 0,0035% акцiй вiдсутня) з них 131 (сто
тридцять один) власник рахунку є власниками 5 695 077 голосуючих простих
iменних акцiй (100% голосуючих акцiй).Вiдсутнi акцiонери: 143 (сто сорок
три) акцiонери, що володiють 1 582 684 простими iменними акцiями, з яких
1 563 677 голосуючих (27,3645% статутного капiталу).Присутнi акцiонери
(зареєструвалися):- Юридична особа - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Зорема Вест», що володiє 2 100 540 простих iменних
акцiй (36,7595% вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй), з яких
2 100 540 - голосуючi (36,8834% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй), в
особi Директора Ригайла Василя Зiновiйовича, який дiє на пiдставi Статуту;Юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Меноло
Вест», що володiє 1 825 000 простих iменних акцiй (31,9375% вiд загальної
кiлькостi простих iменних акцiй), з яких 1 825 000 - голосуючi (32,0452% вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй), в особi Директора Ригайла Василя
Зiновiйовича, який дiє на пiдставi Статуту;- Юридична особа - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Управлiнське товариство «УЛФ», що володiє
205 860 простих iменних акцiй (3,6026% вiд загальної кiлькостi простих
iменних акцiй), з яких 205 860 голосуючi (3,6147% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй), в особi представника Геруса Юрiя Анатолiйовича, який
дiє на пiдставi довiреностi №17 вiд 25.04.2016 р.Запрошенi: Романовський
Юрiй Миколайович - директор ПАТ «Дакор Вест»; Яницька Любов Василiвна.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Зборах, складає 4 131 400 голосiв, що становить
72,5433% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Кворум Зборiв складає
не менш нiж 50% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Отже, вiдповiдно
до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними i мають право розпочати свою
роботу.ВИРIШИЛИ:1. Обрати Головою зборiв Ригайла Василя Зiновiйовича,
а секретарем зборiв - Геруса Юрiя Анатолiйовича.2. Обрати лiчильну комiсiю
у складi у 3-х осiб, а саме: голови комiсiї - Яницької Любовi Василiвни, та
членiв комiсiї - Гладуненко Юлiї Володимирiвни та Вовчука Руслана
Миколайовича.3. Затвердити порядок роботи Зборiв, а саме: для доповiдей
- до 15 хвилин, а для запитань та вiдповiдей - до 10 хвилин.4. Затвердити
звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «Дакор Вест» про пiдсумки
дiяльностi Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ
«Дакор Вест» за 2015 рiк.6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ
«Дакор Вест» за 2015 рiк.7. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «Дакор Вест» за 2015 рiк згiдно статей «Доходiв та
Витрат».8. Внести змiни до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та
громадських формувань, а саме, в iнформацiї про юридичну особу в роздiлi
пiд назвою «Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi
прiзвище, iм'я, по батьковi, якщо засновник - фiзична особа; найменування,
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мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник
- юридична особа» замiсть словосполучення «фiзичнi особи» зазначити
наступне: «акцiонери згiдно реєстру».9. Уповноважити директора Товариства
Романовського Юрiя Миколайовича забезпечити державну реєстрацiю
вiдповiдних змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в ЄДР та, у
разi потреби, видати вiдповiдну довiренiсть представниковi.10. З приводу
питання № 10 порядку денного прийнято наступнi рiшення:- Попередньо
погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинiв вiдповiдно
до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», в зв'язку iз
неможливiстю визначити наперед усi деталiзованi (iстотнi) умови, на яких
вчинятимуться значнi правочини Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi, а саме, попередньо погодити i схвалити вчинення Товариством правочинiв наступного характеру: кредитнi договори, договори
позики та/або договори, предметом яких є одержання будь-яких iнших
банкiвських продуктiв/послуг, договори iпотеки, договори застави, договори
поруки, договори гарантiї для забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або будь-яких третiх осiб. При цьому гранична сукупна вартiсть
вищевказаних значних правочинiв щодо одержання Товариством кредитiв/
позик та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у
банках з усiма можливими змiнами та доповненнями до них (в т.ч. до вже
укладених Товариством правочинiв) та передачi майна (майнових прав) в
заставу/iпотеку та/або укладення iнших договорiв забезпечення виконання
зобов'язань (в т.ч. договорiв поруки) Товариства та/або будь-яких третiх осiб,
з усiма можливими змiнами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених
Товариством правочинiв), не може перевищувати 511 560 000,00 (п'ятсот
одинадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят тисяч) гривень, 00 копiйок, а строк
зобов'язань Товариства по кожному з таких правочинiв не може перевищувати п'яти рокiв.- Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинiв вiдповiдно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про
акцiонернi товариства», а саме: договорiв доручень, договорiв про надання
фiнансової допомоги, договорiв поставки (купiвлi-продажу), договорiв
вiдступлення права вимоги, договорiв переведення боргу, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом такого значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. При цьому гранична
сукупна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 600 000 000
(шiстсот мiльйонiв) гривень, 00 копiйок.- Уповноважити директора Товариства Романовського Юрiя Миколайовича на укладення та пiдписання вiд
iменi Товариства договорiв/додаткових угод та iнших документiв необхiдних
для виконання рiшень про схвалення значних правочинiв, що були прийнятi
на даних Загальних зборах акцiонерiв, самостiйно узгодивши всi iншi умови
цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд.Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного Голосували
бюлетенями: «За» - 4 131 400 голосiв, що складає 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь (зареєструвалися) у Зборах,
згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї вiд 26.04.2016 року, «Проти» - немає,
«Утримались» - немає
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської
діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
62897
62562
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3737
4371
Довгострокові фінансові інвестиції
40041
40041
Запаси
107
61
Сумарна дебіторська заборгованість
18965
18028
Грошові кошти та їх еквіваленти
19
4
Власний капітал
58503
60711
Статутний капітал
1429
1429
Нерозподілений прибуток (непокритий
-30134
-27926
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
4394
1851
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,386
-0,184
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,386
-0,184
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5714284
5714284
Цінні папери власних
загальна
0
0
випусків, викуплені протягом номінальна
звітного періоду
вартість
у відсотках
0
0
від статутного
капіталу
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «АГРО РЕСУРС»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«АГРО РЕСУРС», 30278951, Україна - р-н 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В, (062) 332-01-96
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: agroresurs.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКТЯБРЬ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКТЯБРЬ», 00414552, Донецька обл. Великоновосiлкiвський р-н
85506 с-ще Октябрь Мiчурiна,1, (06243) 22-0-53
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.agro-octyabr.com.ua

Приватне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство

«УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ», код за ЄДРПОУ
22957885, Адреса: 01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 7Б (лiтера А),
офiс 157, тел: /044/ 374 03 27
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії : 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://smida.gov.ua/db/participant/22957885

Приватне акціонерне товариство
«Універмаг «ТОПОЛЯ»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне аціонерне товариство «Універмаг «ТОПОЛЯ», 13443302, шосе Запорізьке, буд. 56, м. Дніпро, Дніпро-

петровська, 49040, (056) 767-03-21
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: 13443302.infosite.com.ua

Приватне акціонерне товариство
«Фiнансова компанiя «Княгиня Ярославна»
Річна інформація емітента
за 2016 р.
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство
«Фiнансова компанiя «Княгиня Ярославна»; код за ЄДРПОУ – 32980889;
місцезнаходження – 02093, м. Київ, вулиця Бориспiльська, будинок 26-В;

міжміський код та телефон - 044 227-06-34.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії – 27.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію - www.k-ya.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IМ.ШЕВЧЕНКА
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IМ.ШЕВЧЕНКА, 03779202, Україна Сумська обл. Тростянецький р-н
42620 село Гребеникiвка вул. Сумська, 1, 0545856334
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.agro-shevchenko.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств,
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ-КООП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ»,
міжміський код та телефон емітента:

25399701, 01135, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, Тбіліський провулок,
буд. 4/10, (044) 2389736
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: http://stockmarket.gov.ua http://ukrpromproekt.emit.
com.ua/

(що раніше мало назву АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ»)
Річна інформація емітента за 2016 рік
Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство
«Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»
Код за ЄДРПОУ:
31113488
Місцезнаходження:
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48,
оф. 708
Міжміський код та телефон
(044) 237-03-08 (09)
емітента:
Дата розкриття повного тексту
28.04.2017р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії:
Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ubi.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію:
1357
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«УФIЮК»

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
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«УФIЮК», 32492063, 01103 м. Київ
місцезнаходження, міжмісь- Печерський Київ Залiзничне шосе, 47,
кий код та телефон емітента 044-233-62-13
2. Дата розкриття повного
29.04.2017
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://32492063.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРСПЕЦБУД»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
Емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСПЕЦБУД», 30566405, Україна, Полтавська обл.., 39600,
м.Кременчук, вул..Московська, 6, (05366) 5-31-69.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2017.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: ukrspetsbud.io.ua.
Директор
Мордас В.П.
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