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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

22.01.2013  м. Київ  № 61

Про затвердження Змін до зареє
стровано в Міністерстві юстиції 
Положення про порядок України 
07 лютого 2013 року за навчання 
та атестації фахівців № 231/22763 
з питань фондового ринку

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 7 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та з метою вдосконалення організації підготовки фахівців для 
фондового ринку України

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

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок навчання та 
атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого 
наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (далі — 
Зміни) (додаються).

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування, крім абзацу п’ятого підпункту 1.2, абзацу п’ятого під-
пункту 1.3 та абзацу третього підпункту 1.5 пункту 1 Змін, які 
набирають чинності з 01 вересня 2014 року.

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства 
(М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення відповідно до законодавства.

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

Голова Комісії  Д.Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового рин-
ку 
22 січня 2013 року № 61

Зміни 
до Положення про порядок навчання та 

атестації фахівців з питань фондового ринку

1. У розділі 1:
1.1. У пункті 1.1 слово «Державною» замінити словом «На-

ціональною».
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 61 від 22.01.2013 р. 
Рішення Комісії № 260 – 263 від 26.02.2013 р. 
Рішення Комісії № 276, 279 від 26.02.2013 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.2. У пункті 1.4:
абзац третій викласти у такій редакції:
«список викладачів, які залучаються до проведення занять, із 

зазначенням посади, вченого звання, наукового ступеня та міс-
ця роботи, даних, які підтверджують наявність досвіду викла-
дання у цій галузі, реквізити договорів, які засвідчують відноси-
ни між навчальними закладами та викладачами, а також 
інформацію про проходження стажування на базі Навчально-
методичного центру відповідно до пункту 3.2 розділу 3 цього 
Положення»;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьо-
мим такого змісту: 

«список навчальних посібників, рекомендованих Міністер-
ством освіти і науки, молоді та спорту України або Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, які розкри-
вають тематику відповідних спеціалізацій підготовки фахівців 
ринку цінних паперів».

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно 
абзацами восьмим, дев’ятим.

1.3. У пункті 1.5:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«список викладачів, які залучаються до проведення занять, із 

зазначенням посади, вченого звання, наукового ступеня та міс-
ця роботи, даних, які підтверджують наявність досвіду викла-
дання у цій галузі, реквізити договорів, які засвідчують відноси-
ни між навчальними закладами та викладачами, а також 
інформацію про проходження стажування на базі Навчально-
методичного центру відповідно до пункту 3.2 розділу 3 цього 
Положення»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом 
п’ятим такого змісту: 

«список навчальних посібників, рекомендованих Міністер-
ством освіти і науки, молоді та спорту України або Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, які розкри-
вають тематику відповідних спеціалізацій підготовки фахівців 
ринку цінних паперів».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
1.4. Пункт 1.6 після абзацу першого доповнити чотирма абза-

цами такого змісту:
«Кожний навчальний заклад повинен оприлюднювати на 

власному веб-сайті таку інформацію: 
план-графік проведення навчання фахівців; 
розклад навчання; 
навчальні програми із зазначенням викладачів з кожної теми, 

перелік актів законодавства, необхідних для вивчення відповід-
них навчальних програм».

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно аб-
зацами шостим, сьомим.

1.5. Доповнити розділ після пункту 1.6 новими пунктами 1.7, 
1.8 такого змісту:

«1.7. Навчальний заклад повинен забезпечити доступ слуха-
чів до власного бібліотечного фонду, який повинен включати в 
себе літературу з питань функціонування і розвитку фондового 
ринку та навчальні посібники відповідно до типових навчальних 
програм.

Навчальний заклад повинен забезпечити кожного слухача 
збірником чинних редакцій актів законодавства, необхідних для 
вивчення відповідних навчальних програм.

1.8. Навчальний заклад зобов’язаний щороку у термін до 

1 вересня надавати до Комісії з цінних паперів актуалізовану ін-
формацію стосовно списку викладачів, які залучатимуться до 
проведення занять протягом наступного навчального року, із 
зазначенням дати проходження останнього стажування кожним 
викладачем».

У зв’язку з цим пункти 1.7 — 1.11 вважати відповідно пункта-
ми 1.9 — 1.13.

1.6. В абзаці другому пункту 1.11 слова та цифри «на дискеті 
3,5»» замінити словами «на електронному носії».

2. У розділі 2:
2.1. Пункт 2.7 доповнити після абзацу першого новим абза-

цом другим такого змісту:
«Фахівець має право скласти кваліфікаційний іспит протягом 

1 року з дати отримання свідоцтва про навчання з відповідної 
спеціалізації».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2.2. В абзаці другому пункту 2.13 слова та цифри «на диске-

ті 3,5»» замінити словами «на електронному носії».
Директор департаменту аналізу, 
стратегії та розвитку законодавства  М. Лібанов

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2013 року  м. Київ  № 260

Щодо відмови у внесенні до реє
стру аудиторських фірм, які мо
жуть проводити аудиторські пе
ревірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, ТОВ «Ауди
торська фірма «Партнераудит»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстроване в Міністерстві юс-
тиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (далі — По-
рядок),

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

1. Відмовити у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасни-
ків ринку цінних паперів (далі — Реєстр), ТОВ «Аудиторська 
фірма «Партнер — аудит» (код за ЄДРПОУ 23189520).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення ре-
єстру відповідно до пункту 8 розділу III Порядку на веб-сайті 
НКЦПФР та опублікування цього рішення відповідно до законо-
давства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2013 року  м. Київ  № 261

Щодо відмови у внесенні до реє
стру аудиторських фірм, які мо
жуть проводити аудиторські пе
ревірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, ТОВ АФ 
«Аудит –Плюс»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жов-
тня 2012 року № 1519, зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (далі — Поря-
док),

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

1. Відмовити у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасни-
ків ринку цінних паперів (далі — Реєстр), ТОВ АФ «Аудит — 
Плюс» (код за ЄДРПОУ 30035315).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення ре-
єстру відповідно до пункту 8 розділу III Порядку на веб-сайті 
НКЦПФР та опублікування цього рішення відповідно до законо-
давства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2013 року  м. Київ  № 262

Щодо відмови у внесенні до реє
стру аудиторських фірм, які мо
жуть проводити аудиторські пе
ревірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, ТОВ СП 
«Ертель –Аудит»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовт-
ня 2012 року № 1519, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (далі — Поря-
док),

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

1. Відмовити у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасни-
ків ринку цінних паперів (далі — Реєстр), ТОВ СП «Ертель — 
Аудит» (код за ЄДРПОУ 31145420).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення ре-
єстру відповідно до пункту 8 розділу III Порядку на веб-сайті 
НКЦПФР та опублікування цього рішення відповідно до законо-
давства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2013 року  м. Київ  № 263

Щодо відмови у внесенні до реє
стру аудиторських фірм, які мо
жуть проводити аудиторські пе
ревірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, ПП «Мі
раж»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовт-
ня 2012 року № 1519, зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (далі — Поря-
док),

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

1. Відмовити у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасни-
ків ринку цінних паперів (далі — Реєстр), ПП «Міраж» (код за  
ЄДРПОУ 20484247).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення ре-
єстру відповідно до пункту 8 розділу III Порядку на веб-сайті 
НКЦПФР та опублікування цього рішення відповідно до законо-
давства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2013 р.   №276

Щодо усунення порушень зако
нодавства на ринку цінних папе
рів, зупинення внесення змін до 
системи реєстру власників імен
них цінних паперів та до системи 
депозитарного обліку цінних па
перів, випущених ВАТ «Украгроа
віа»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з вияв-
ленням в діях ВАТ «Украгроавіа» порушення вимог пункту 4 стат-
ті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та з 
метою захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 26.02.2013 року внесення змін до системи реє-
стру власників іменних цінних паперів ВАТ «Украгроавіа» (код 
ЄДРПОУ 30782347) та до системи депозитарного обліку щодо 
цінних паперів ВАТ «Украгроавіа» (код ЄДРПОУ 30782347) на 
строк до усунення порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Укр-
агроавіа» (код ЄДРПОУ 30782347) здійснювати операції щодо 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних па-
перів ВАТ «Украгроавіа» (код ЄДРПОУ 30782347).

3. Заборонити ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних па-
перів» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національний депози-
тарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачам, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ВАТ «Украгроавіа» (код ЄДРПОУ 30782347) у депозитарній сис-
темі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін 
до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів 
ВАТ «Украгроавіа» (код ЄДРПОУ 30782347).

4. Зобов’язати ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних па-
перів» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національний депози-
тарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести 
до відома зберігачів, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітента ВАТ «Украгроавіа» (код ЄДРПОУ 30782347) 
у депозитарній системі України, Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2013 року № 276.

5. ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (код за 
ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національний депозитарій України» 
(код за ЄДРПОУ 30370711), реєстраторам, зберігачам, що здій-
снюють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Укр-
агроавіа» (код ЄДРПОУ 30782347) у депозитарній системі Укра-
їни, у триденний термін з моменту отримання ними копії цього 
рішення повідомити Національну комісію з цінних паперів та 
фондового ринку про його виконання. 

6. Департаменту контрольно — правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ВАТ «Украгроавіа» (код 

ЄДРПОУ 30782347) та відповідним учасникам Національної де-
позитарної системи України.

7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) за-
безпечити опублікування цього рішення в офіційному друкова-
ному виданні.

8. ВАТ «Украгроавіа» (код ЄДРПОУ 30782347) усунути пору-
шення пункту 4 статті 40 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» в частині оприлюднення річної інформації 
про емітента та протягом одного робочого дня після усунення 
порушення повідомити НКЦПФР та додати до повідомлення до-
кументи, які підтверджують факт усунення порушення. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії Є. Воропаєва.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«26» лютого 2013  м. Київ  № 279

Про забезпечення виконання 
уповноваженими особами 
НКЦПФР пункту 2 розділу XIV 
Правил розгляду справ про по
рушення вимог законодавства 
на ринку цінних паперів та засто
сування санкцій, затверджених 
рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку від 16.10.2012 №1470

Керуючись пунктом 10 статті 8 Закону України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні», Указом Прези-
дента від 23.11.2011 №1063/2011 «Про Національну комісію з 
цінних паперів та фондового ринку», пунктом 2 розділу XIV Пра-
вил розгляду справ про порушення вимог законодавства на 
ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 16.10.2012 №1470, Національна комісія з цінних папе-
рів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Розпорядження про усунення порушень законодавства 

про цінні папери може бути винесено уповноваженими особами 
НКЦПФР без порушення справи про правопорушення на ринку 
цінних паперів у таких випадках:

- якщо інформація, яка подається учасниками фондового 
ринку до НКЦПФР, не прошнурована, не пронумерована та не 
скріплена відбитком печатки учасника фондового ринку та під-
писом керівника такого учасника;

- невідповідність статуту емітента вимогам законодавства;
- невідповідність статуту та внутрішніх положень професій-

ного учасника фондового ринку вимогам законодавства;
- ненадання учасниками фондового ринку під час проведен-

ня перевірки інформації (документів), які вимагалися запитом 
уповноваженої особи НКЦПФР;
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- закінчення строку притягнення юридичної особи до відпо-
відальності, при цьому порушення потребує усунення;

- подання до НКЦПФР адміністративних даних та інформації, які 
не були прийняті до накопичувача даних не з вини відправника.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному дру-
кованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії Є.Воропаєва.

Голова Комісії  Д.Тевелєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
ПОВІДОМЛЕННЯ

Про оприлюднення рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 19.02.2013 №205 

«Про схвалення проекту рішення «Про затвердження 
Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення»
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 19.02.2013 №205 «Про схвалення проекту рішення 
«Про затвердження Схвалити проект рішення «Про затвер-
дження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністратив-
ні правопорушення» прийнято відповідно до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню те-
роризму».

Рішення оприлюднюється на офіційному сайті Комісії — 
http://www.nssmc.gov.ua.

Зауваження і пропозиції до проекту просимо надавати у пись-
мовій та електронній формі протягом 10 робочих днів з дня, нас-
тупного за днем оприлюднення проекту акта, до управління пра-
возастосування Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, за адресою: 01010, м.Київ-601, вул. Москов-
ська, 8, корпус 30, e-mail: suprovid@nssmc.gov.ua

Голова Комісії  Д.Тевелєв

Повідомлення  
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від-
повідно до вимог Закону України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяльності» та з метою 
отримання зауважень і пропозицій, оголошує про оприлюднен-
ня проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо захисту прав інвесторів» на офіційно-
му сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку http://www.nssmc.gov.ua/.

Законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу за-
конів про працю України, Господарського процесуального кодек-
су України та Закону України «Про акціонерні товариства» з ме-
тою законодавчого забезпечення розгляду позову акціонерів в 
інтересах товариства (похідних позовів) у передбачених законом 
випадках.

Зауваження і пропозиції до законопроекту надавати у письмо-
вій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього 
повідомлення за адресою: відділ розвитку законодавства депар-
таменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, вул. Московська, 8, 
м. Київ-601, 01010, e-mail: olexandr.budionnyi@nssmc.gov.ua та 
Державній службі України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Дні-
провського територіального управління, на підставі пункту 4 Рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 07.02.2012 р. 
№ 249 та підпункту 1.2 пункту 1 Розділу ІІ «Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випусків акцій», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 
30.12.1998 р. № 222 (із змінами та доповненнями) зупинено обіг 
акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІЧКА» 
(69000, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 64-Д, код за ЄДРПОУ: 
13620856) у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства — 
розпорядження № 3 ДН — 1 — З від 25.02.2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Дні-
провського територіального управління, на підставі пункту 4 Рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 07.02.2012 р. 
№ 249 та підпункту 1.2 пункту 1 Розділу ІІ «Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випусків акцій», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 
30.12.1998 р. № 222 (із змінами та доповненнями), зупинено обіг 
акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАЦІЯ 
СТАЛЬ» (49049, м. Дніпропетровськ, вул. Євпаторійська, буд. 40, 
код за ЄДРПОУ: 25517425) у зв’язку з ліквідацією акціонерного то-
вариства — розпорядження № 4 ДН — 1 — З від 25.02.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Крим-
ського територіального управління, на підставі п. 4 Рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
07.02.2012 р. № 249, п. 4 рішення Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 19.07.2007 р. № 1611, п. 3.2 Розді-
лу IІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулюван-
ня свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого 
рішенням ДКЦПФР від 30.12.98 р. № 222 (у редакції рішення 
ДКЦПФР від 14.07.2005 р. № 398), скасовано реєстрацію випус-
ку акцій у зв’язку з реорганізацією ЗАТ «ІЛВІА» (98600, м. Ялта, 
вул. Дражинського, 31-г, код за ЄДРПОУ: 20726087, свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій від 28.12.2006 р. № 25/01/1/06, ви-
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дане управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку в АР Крим, анульовано — розпорядження ринку 
№ 5КР1СА від 21.02.2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Крим-
ського територіального управління, на підставі п. 4 Рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
07.02.2012 р. № 249, п. 4 рішення Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 19.07.2007 р. № 1611, п. 3.2 Розді-
лу IІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулюван-
ня свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого 
рішенням ДКЦПФР від 30.12.98 р. № 222 (у редакції рішення 
ДКЦПФР від 14.07.2005 р. № 398), скасовано реєстрацію випус-
ку акцій у зв’язку з реорганізацією ПрАТ «Пансіонат «Кобзар» 
(99007 м. Севастополь, вул. М. Музики, 58, кв. 60, код за  
ЄДРПОУ: 19013264), свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 
15.04.2004 р. № 09/26/1/04, видане 01.12.2011 р. територіальним 
відділенням Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку в м. Севастополі, анульовано — розпорядження № 6КР1СА 
від 26.02.2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Цен-
трального територіального департаменту, на підставі рішення 
Комісії від 07.02.12 № 249, на підставі пункту 4 рішення Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 
№ 1611 «Про делегування повноважень з реєстрації випусків ак-
цій, проспектів емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про 
результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій під-
приємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасуван-
ня реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», пункту 3.2 глави 3 розділу ІIІ Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реє-
страцію випусків акцій, затвердженого рішенням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 № 222 (із 
змінами та доповненнями), скасовано реєстрацію випусків акцій 
ЗАТ «ТАРГЕТ СЕРВІС-АГРО» (04071, м. Київ, вул. Костянтинів-
ська, 37-А, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31281669) у зв’язку 
з реорганізацією акціонерного товариства. Анульовано свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій від 18 квітня 2002 року 
№ 129/10/1/02, видане Управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області — 
розпорядження № 12ЦДСА від 26 лютого 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту, на підставі рішення Комісії 
від 07.02.12 № 249, на підставі пункту 4 рішення Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 № 1611 
«Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, прос-
пектів емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати 
розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, зві-
тів про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації 
випусків акцій та облігацій підприємств територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 1.2 глави 1 Розділу IІІ Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 30.12.98 № 222 (із змінами та доповнен-
нями), зупинено обіг акцій ПрАТ «Видавничо-продюсерський 
центр «Рондо-Україна» (03142, м. Київ, вул. Академіка Доброхо-
това, 15, кв. 76, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 33076752) — роз
порядження № 17ЦДЗ від 26 лютого 2013 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Захід-
ного територіального управління Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі пункту 4 рішення Комісії 
від 19.07.2007 р. № 1611 «Про делегування повноважень з реє-
страції випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів 
емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації 
випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщен-
ня облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій 
підприємств територіальним управлінням Комісії», пункту 4 рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 07.02.2012 р. № 249 «Про надання повноважень уповноваже-
ної особи Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» та підпункту 3.2 пункту 3 розділу ІІ «Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випусків акцій», затвердженого рішенням Комісії від 30.12.1998 р. 
№ 222, у редакції рішення Комісії від 14.07.2005 р. № 398, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій Приватному акціонерному товари-
ству «Волиньмаркет» (код ЄДРПОУ 20122662; місцезнаходження: 
43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Даргомижського, буд. 7) у 
зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства на підставі рішення 
господарського суду — розпорядження № 10ЗХ2СА від 
25 лютого 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Захід-
ного територіального управління Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі пункту 4 рішення Комісії 
від 19.07.2007 р. № 1611 «Про делегування повноважень з реє-
страції випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів 
емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації 
випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщен-
ня облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій 
підприємств територіальним управлінням Комісії», пункту 4 рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 07.02.2012 р. №249 «Про надання повноважень уповноваже-
ної особи Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» та підпункту 3.2 пункту 3 розділу ІІІ «Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випусків акцій», затвердженого рішенням Комісії від 30.12.1998 р. 
№ 222, у редакції рішення Комісії від 14.07.2005 р. № 398, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій Відкритому акціонерному товари-
ству «Іршавське ремонтно-транспортне підприємство» (код  
ЄДРПОУ: 03741671; місцезнаходження: 90100, Закарпат-
ська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Федорова, буд. 29) у 
зв’язку з реорганізацією акціонерного товариства шляхом пере-
творення у товариство з обмеженою відповідальністю на підста-
ві рішення загальних зборів акціонерів — розпорядження 
№ 09ЗХ3СА від 25 лютого 2013 року.

27.02.2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на 

пресслужбу НКЦПФР обов’язкове.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОЛЯСХІД» 

(місцезнаходження: 91055, м. Луганськ, вул. В.В. Шевченка, буд. 18 А) повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
18 квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Обо
ронна, буд. 20В, третій поверх, конференцзал. 

Реєстрація акціонерів проводиться з 09:30 до 09:50 за адресою проведення збо-
рів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у чергових загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних 
зборів акціонерів в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну 
систему. Датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах, є 12 квітня 2013 року.

До участі у чергових загальних зборах акціонерів допускаються акціонери, що є у 
зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів ПрАТ «ДОЛЯ-СХІД», складе-
ному станом на 12 квітня 2013 року в порядку, встановленому законодавством Украї-
ни про депозитарну систему. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що по-
свідчує особу, представник акціонерів — документ, що посвідчує особу та довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Про переобрання Директора Товариства. 
3. Затвердження річного звіту ПрАТ «ДОЛЯ-СХІД» за результатами фінансово-

господарської діяльності ПрАТ «ДОЛЯ-СХІД» за 2012 рік.
4. Розгляд питання про розподіл прибутку ПрАТ «ДОЛЯ-СХІД» за 2012 рік.
5. Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та їх затвердження.
Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного чергових за-

гальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть звернутися за адресою: 
91055, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20В, третій поверх, конференц-зал, з поне-
ділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Директор Блізнецова Ірина Василівна. Теле
фон для довідок (0642) 330784.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «ДОЛЯСХІД» 
(тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 7633,7 7748,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції  6041,9 6107,1
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  109,0 158,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 -
Власний капітал 335,2 449,4
Статутний капітал 2052,7 2052,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1717,5) (1603,3)
Довгострокові зобов'язання 7294,3 7294,3
Поточні зобов'язання 4,2 4,4
Чистий прибуток (збиток) (114,2) (80,0)
Вартість чистих активів 7633,7 7748,1

Директор ПрАТ «ДОЛЯСХІД»  Блізнецова І.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСИСТ» 

(місцезнаходження: 91031, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20 Г) повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квіт
ня 2013 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Оборонна, 
буд. 20В, третій поверх, конференцзал. 

Реєстрація акціонерів проводиться з 11:30 до 11:50 за адресою проведення збо-
рів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у чергових загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних 
зборів акціонерів в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну 
систему. Датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах, є 12 квітня 2013 року.

До участі у чергових загальних зборах акціонерів допускаються акціонери, що є у 
зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів ПАТ «ФІНАНСИСТ», складено-
му станом на 12 квітня 2013 року в порядку, встановленому законодавством України 
про депозитарну систему. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвід-
чує особу, представник акціонерів — документ, що посвідчує особу та довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України. 

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту ПАТ «ФІНАНСИСТ» за результатами фінансово-

господарської діяльності ПАТ «ФІНАНСИСТ» за 2012 рік.
3. Розгляд питання про розподіл прибутку ПАТ «ФІНАНСИСТ» за 2012 рік.
4. Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та їх затвердження.
Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного чергових за-

гальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть звернутися за адресою: 
91055, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20В, третій поверх, конференц-зал, з поне-
ділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Козлов Сергій Васильо-
вич. Телефон для довідок (0642) 330784.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «ФІНАНСИСТ» 
(тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 5269,1 36590,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4204,1 21150,6
Довгострокові фінансові інвестиції  17,5 2711,8
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  85,2 10547,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,5 2,2
Власний капітал -19773,7 -11582,4
Статутний капітал 19566,0 19566,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (39597,9) (31406,6)
Довгострокові зобов'язання 9051,4 42977,2
Поточні зобов'язання 15991,4 5196,0
Чистий прибуток (збиток) (8191,3) (2137,7)
Вартість чистих активів 5269,1 36590,8

Генеральний директор ПАТ «ФІНАНСИСТ»  Козлов С.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ГАЗ» (надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, б. 2, повідомляє про проведення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства (надалі — «Загальні збори») 06 квітня 2013 року о 10.00 годині за адресою: 
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, б. 2 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення 
зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації — о 09.00, закінчення реєстрації — о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 
02 квітня 2013 р.

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та зві-

ту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2012 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в 

новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, 

Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради 

Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства до-
говору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії 

Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства до-
говору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Про забезпечення виконання зобов‘язань покупця пакету акцій Товариства, передбаче-
них договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна Укра-
їни за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства.

20. Про вчинення значних правочинів.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а 

представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законо-
давством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 2, (відділ корпоративного управління, кім. 206), що-
денно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), 
а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є начальник відділу 
корпоративного управління Михайлова І. В.

Довідки за телефоном (0562) 471347. 
ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»
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ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРІЗЬКИй ЗАЛІЗОРУДНИй КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ 00191218; місцезнаходження за адресою: 71672, Запорізька область,

Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км)
(надалі — Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства (надалі — Збори), які призначені на 09 квітня 2013 року о 10.00 в примі
щенні кабінету Голови правління Товариства (другий поверх будівлі управління).

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 09 квітня 2013 року з 09.00 до 09.55, за місцем 
проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, 
визначається станом на 24:00 годину 03 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2011 рік.
5. Розгляд висновку Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 

2011 році та нерозподіленого прибутку за 2009 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Това-

риства.
З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, акці-

онери або їх представники можуть ознайомитись за місцем знаходження Товариства у робочі дні 
з 09-00 до 15-00 (в кабінеті спеціаліста з корпоративного управління другий поверх будівлі 
управління) та в день проведення Зборів — у місці їх проведення. Відповідальна особа за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Фурман Олександр Іванович.

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів — належним чином, згідно діючого законодав-
ства України, оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства
за 2011 рік

(тис. грн.)
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів  1 403 004 1 282 296
Основні засоби  537 596 444 556
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 153 643 112 697
Сумарна дебіторська заборгованість  302 547 389 369
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 824 47 618
Нерозподілений прибуток 940 895 818 446
Власний капітал 1 259 168 1 136 893
Статутний капітал 112 236 112 236
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 119 347 125 259
Чистий прибуток (збиток) 372 448 367 917
Середньорічна кількість акцій (шт.) 112 236 123 112 236 123
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 608 4 590

Наглядова рада

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛІМПЕКС»

(36010, м. Полтава, вул. Овочева, 4)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2013 року о 

10 год. 00 хв. за адресою : м. Полтава, вул. Овочева, 4, адмінбудівля, конференцзал.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. 
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Затвердження звіту генерального директора про результати діяльності товари-

ства в 2012 році та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 
2013 рік.

4. Затвердження звіту ревізора товариства за 2012 рік та висновку щодо річної 
фінансової звітності товариства за 2012 рік.

5. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності товариства 

у 2012 році.
7. Попереднє схвалення загальними зборами значних правочинів.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПРАТ «ПОЛІМПЕКС» (тис.грн.)
Найменування показника період

Попередній 
2011 р.

Звітний 
2012 р.

Усього активів 4999 15237
Основні засоби 3100 14992
Довгострокові фінансові інвестиції 1592 6
Запаси 19 11
Сумарна дебіторська заборгованість 256 203
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 13
Нерозподілений прибуток (збиток) (279) (1479)
Власний капітал 1159 12108
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов'язання 3000 9
Поточні зобов'язання 840 3120
Чистий прибуток (збиток) (370) (1200)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 32

Реєстрація учасників річних загальних зборів буде проводитись з 09.45 до 10.00 в 
день та за місцем проведення загальних зборів. Для участі у зборах при собі необхід-
но мати паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі 
у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах — 10 квітня 2013 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства: м. Полтава, 
вул. Овочева, 4 в приймальні генерального директора у робочі дні та у робочий час, 
посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документа-
ми — генеральний директор товариства. 

Довідки за телефонами: (05322) 72804.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ЖИТОМИРГАЗ» (нада-
лі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 10002, Україна, Житомирська область, м. Жито-
мир, вул. Фещенка-Чопівського, буд. 35, повідомляє про проведення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства (надалі — «Загальні збори») 01 квітня 2013 року о 10.00 годині за адресою: 
м. Житомир, площа Перемоги,10 (приміщення конференцзалу бізнесцентра «ІмперіалЪ»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення 
зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації — о 09.00, закінчення реєстрації — о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 26 бе-
резня 2013 р.

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та зві-

ту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2012 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в 

новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, 

Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради 

Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства до-
говору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії 

Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства до-
говору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Про забезпечення виконання зобов‘язань покупця пакету акцій Товариства, передбаче-
них договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна Укра-
їни за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а 
представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законо-
давством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 
10002, Україна, Житомирська область, м.Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, буд.35, (юри-
дичний відділ, кім.107), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня пере-
рва з 12:30 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх 
проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами є фахівець з корпоративного управління Кучерук М.Г. 

Довідки за телефоном (412) 344472.
ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЖИТОМИРГАЗ» 
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ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІКАТРАНССЕРВІС»

02.10.2012 р. одноосібним рішенням єдиного акціонера ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «Ніка-Транс-Сервіс» (рішення № 1 від 02.10.2012 р.) вирішено припинити 
діяльність ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Ніка-Транс-Сервіс» шляхом пере-
творення у товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка-Транс-Сервіс». 

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про припинення 
шляхом перетворення складає одну особу, яка володіє 944710 штуками простих іменних 
акцій номінальною вартістю 1,00 грн., що складає 944710 шт. голосів, що відповідає 
100% голосів статутного капіталу Товариства.

При перетворенні ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Ніка-Транс-Сервіс» усі 
майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов'язки, які йому нале-
жать, переходять до його правонаступника товариства з обмеженою відповідальністю 
«Ніка-Транс-Сервіс».

Розмір статутного капіталу правонаступника складає 944710,00 грн.
Обмін акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Ніка-Транс-Сервіс» на частки 

правонаступника — Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Транс-Сервіс» здій-
снюються у два етапи.

На першому етапі з 03 грудня 2012 року по 04 січня 2013 року Товариство видає акці-
онеру письмове зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника 
Товариства.

На другому етапі, який розпочинається з дня державної реєстрації товариства з об-
меженою відповідальністю «Ніка-Транс-Сервіс» — правонаступника ЗАКРИТОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Ніка-Транс-Сервіс», утвореного в результаті перетворення ЗА-
КРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Ніка-Транс-Сервіс» шляхом перетворення, 
відбувається обмін письмового зобов’язання на частку товариства з обмеженою відпові-
дальністю у відповідності з отриманим на першому етапі письмовим зобов’язанням про 
видачу 100% частки Товариства, що створюється внаслідок перетворення та видачі до-
кументів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі товариства з 
обмеженою відповідальністю.

Термін отримання часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Ніка-Транс-Сервіс» в обмін на письмові зобов’язання не обмежується .

Обмін акцій на частки правонаступника ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Ніка-Транс-Сервіс» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу товари-
ства з обмеженою відповідальністю дорівнював розміру статутного капіталу Товариства 
до реорганізації .

Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальніс-
тю дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному 
капіталі ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Ніка-Транс-Сервіс» до перетворення.

Грошові виплати акціонерам не передбачаються.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДСЕРЕДНЄ», 
код за ЄДРПОУ 00387134, місцезнаходження:  62608, Харківська обл.,  

Велико-Бурлуцький р-н, с. Підсереднє, вул. Центральна, 10. тел: (05752) 94-2-35, e-mail — 
pidseredne@ukrpost.ua , власна web-сторінка — pidseredne.nr-avers.com.ua. 

Повідомлення про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента. 
Дата прийняття рiшення про одержання кредиту — Протокол №3 вiд 11.02.2013 р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про одержання кредиту — Наглядова 

рада
Дата пiдписання договору кредиту — 25 лютого 2013 р.
Вид кредиту (кредитної лiнiї) — короткостроковий, для поповнення обiгових коштiв, на 

поточнi потреби.
Сума кредиту — 12 000 000,00 грн.
Процентна ставка — 22 % рiчних
Строк, на який укладено договiр кредиту — 12 мiсяцiв
Умови повернення кредиту iз зазначенням активiв, наданих у заставу, або iнший спосiб 

забезпечення кредиту — кредит повертається в гривнi, виконання договору забезпечується 
заставою великої рогатої худоби та сiльськогосподарської технiки.

Дата одержання кредиту — 26 лютого 2013 року, одержаний перший транш у сумi 
878 тис. грн.

Iнформацiя про кредитора, який прийняв рiшення про надання кредиту, iз зазначенням 
його найменування, iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ, мiсцезнаходження — ПАТ «МЕГА-
БАНК», код за ЄДРПОУ 09804119, мiсцезнаходження — м. Харкiв, вул. Артема, 30.

Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на початок року — 39001 тис. грн.
Спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок року (у вiдсотках) — 

30,77 %
Iнформацiя щодо цiльового призначення коштiв, отриманих за кредитом — поповнення 

обiгових коштiв та поточнi потреби.
Директор  Курако Валентин Михайлович 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОГАТИНАВТО»

77000,        Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Галицька 108,  
код за ЄДРПОУ: 03117079 

повідомляє що 26 квітня 2013 року об 14.00 за адресою:        ІваноФранківська обл., 
м. Рогатин, вул. Галицька 108 (приміщення ПрАТ «Рогатинавто») відбудуться чергові 
загальні збори акціонерів

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 

Обрання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання голови та секретаря За-
гальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності ПрАТ за 2012 рік. 

3. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 
2012р. 

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2012 році. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік за наслідками 

звітів Директора , Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 
6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2012 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Ро-

гатинавто» протягом наступного календарного року.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства (тис.грн) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 1409 1556
Основні засоби 441 501
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 188 431
Сумарна дебіторська заборгованість 445 247
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 44
Нерозподілений прибуток -1049 -879
Власний капітал 932 1102
Статутний капітал 266 266
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 477 454
Чистий прибуток (збиток) -170 48
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1064000 1064000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 153 156

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається 
станом на 24 годину 22 квітня 2013 року.З матеріалами, що стосуються порядку ден-
ного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: 
м. Рогатин, вул. Галицька 108 (приміщення ПрАТ «Рогатинавто») в робочий час. Від-
повідальна особа Іванців Г.О. 

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує 
особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів — доручення на 
право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 13.00 
до 13.50 у день та за місцем проведення зборів. 

Директор ПрАТ «                   Рогатинавто»

Інформація

 ПАТ «МІЖНАРОДНИй АЕРОПОРТ
 «СІМФЕРОПОЛЬ»

про зміну складу Правління Товариства
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження 
95491 м. Сімферополь, Площа аеропорту, 15 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
01130621 
1.5. Міжміський код та телефон, факс 
0652-595516, 0652-595785
1.6. Електронна поштова адреса 
office@airport.crimea.ua
1.7. Вид особливої інформації
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення
Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законами України «Про 

управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», Положенням про 
Фонд майна Автономної Республіки Крим, затвердженого постановою Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим від 01.03.2011 № 82 (зі змінами) , відповідно до Статуту ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ« СІМФЕРОПОЛЬ »(у новій 
редакції), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республіки Крим від 01 листо-
пада 2011 року № 501, на підставі пропозицій, наданих ПАТ« МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«СІМФЕРОПОЛЬ», від 14.02.2013 вих. № 01.05.209, на підставі Наказу Фонду Майна Авто-
номної Республіки Крим № 49 від 26 лютого 2013 року:

1. Припинити повноваження члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ»:

Денісова Дмитра Анатолійовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на 
час прийняття рішення не володіє акціями ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь», не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаді перебував з 
15.05.2012року.

2. Призначити на посаду члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ»:

Черніка Ігоря Олександровича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час 
прийняття рішення не володіє акціями ПАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь», не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, призначено на п`ять років.

В.о. Голови Правління  Б.Я. Солдатко



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №41, 28 лютого 2013 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента Державне територіально-галузеве об’єднання 
«Південно-Західна залізниця».

1.2. Організаційно-правова форма емітента Державне підприємство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 04713033.
1.4. Місцезнаходження емітента 01601, м.Київ, вул. Лисенка,6.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 044 465-44-10 044 465-41-07.
1.6. Електронна поштова адреса емітента pzz@sw.uz.gov.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації — немає.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення — Відо-
мості про факт делістингу цінних паперів на фондовій біржі. 

2. Текст повідомлення 
У зв’язку з не проведенням торгів протягом 60 днів ПАТ «Фондова біржа «ПЕР-

СПЕКТИВА» 26 лютого 2013 року прийнято рішення про виключення відсоткових імен-

них забезпечених облігацій Державного територіально-галузевого об’єднання 
«Південно-Західна залізниця» серії F з Біржового списку та з Біржового реєстру друго-
го рівня лістингу.

Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія делістингу, до загального 
розміру випуску облігацій серії F, складає 100%. 

Випуск облігацій серії F Державного територіально-галузевого об’єднання 
«Південно-Західна залізниця» зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку 30 жовтня 2012 року за № 256/2/12, дата видачі свідоцтва — 17 груд-
ня 2012 року. 

Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія — відсоткові 
іменні забезпечені облігації у бездокументарній формі. 

Номінальна вартість облігацій — 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість — 410 000 
(чотириста десять тисяч) штук. 

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

Заступник начальника залізниці з економічних питань — Горілей Сергій Васильович.

ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНОГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПІВДЕННОЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПАТ «ГОРЛІВСЬКИй ДОСЛІДНОМЕХАНІЧНИй ЗАВОД»
(надалі «Товариство») (код за ЄДРПОУ 05428228)

Цим повідомляємо, що річні Загальні збори Товариства (Далі — "Збори"), відбудуться 
02 квітня 2013 р. о 11 год. 00 хв. 

Місцезнаходження Товариства: 84627, Донецька обл. м. Горлівка, вул. Озерянівська, 
буд. 6

Місце проведення Зборів: у приміщенні заводоуправління: м. Горлівка, вул. Озерянів
ська, 6,

ПОРЯДОК ДЕННИй
1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідка-

ми.
3. Про розгляд звіту голови правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за 

його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства.
5. Про розподіл прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 

2012р. 
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 
7. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підпи сан-

ня Статуту Товариства в новій редакції. 
8. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, 

пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством 

протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру й граничної сукупної вартості.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 10,00 год. до 11.00 год. за їх місцепро-

веденням.
Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу,представникам акці-

онерів — додатково довіреність, оформлену належним чином.
Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж 

за 20 днів до дати проведення Зборів,
Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного, від дати надіслання цього повідомлення до 
01.04.2013 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 8.00 год. до16.00 год. Без перерви. за 
місцезнаходженням Товариства у приміщенні заводоуправління, а в день проведення Збо-
рів — у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів — Голова правління Гре-
ченко Є.А.

Довідки за телефоном: (06242) 553216
Основні показники фінансовогосподарської діяльності
ПАТ «Горлівський дослідномеханічний завод» (тис.грн.)

Найменування показника Звітний період 
(2012 р.)

Попередній період 
(2011 р.)

Усього активів 2314,6 2417,7
Основні засоби (залишкова вартість) 2070,8 2139,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 148,4 157,4
Сумарна дебіторська заборгованість 95,4 104,7
Грошові кошти та їх еквіваленти - 15,0
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 2264,4 2382,9
Статутний капітал 9,0 9,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 36,4 25,5
Чистий прибуток (збиток) -118,5 -55,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35946 35946
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10

Наглядова рада ПАТ «Горлівський дослідномеханічний завод»

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКИй РЕМОНТНОМЕХАНІЧНИй ЗАВОД»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32862460
Місцезнаходження: 83003, м. Донецьк, вул. Червонофлотська, буд. 60, кв. 4
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 

2013 року за адресою: 83003, м. Донецьк, вул. Червонофлотська, буд. 60, кв. 4.
Початок зборів о 1400 год. Реєстрація учасників з 13-15 до 14-00 за місцем проведення 

зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 

24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому зако-
нодавством про депозитарну систему України.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарчої діяльності Товариства за 2012 рік. 

Затвердження звіту Дирекції.
3. Звіт Наглядової ради. Затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії щодо річної звіт-

ності і балансу.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 р.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
8. Про припинення ЗАТ «Донецький ремонтно-механічний завод» шляхом його реорганіза-

ції (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Про умови та порядок обміну акцій у статутному капіталі ЗАТ «Донецький ремонтно-

механічний завод», що припиняється шляхом реорганізації (перетворення), на частки у статут-
ному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється.

10. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прий-
няття рішення про припинення ЗАТ «Донецький ремонтно-механічний завод» шляхом його 
реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю.

11. Про обрання голови та членів комісії з припинення ЗАТ «Донецький ремонтно-
механічний завод» у зв’язку з його реорганізацією (перетворенням) у товариство з обмеженою 
відповідальністю.

12. Про встановлення функцій та повноважень комісії з припинення та терміну передачі 
прав та обов’язків ЗАТ «Донецький ремонтно-механічний завод» до товариства з обмеженою 
відповідальністю, що створюється.

13. Про встановлення порядку та строків припинення ЗАТ «Донецький ремонтно-
механічний завод» у зв’язку з його реорганізацією (перетворенням) у товариство з обмеженою 
відповідальністю.

Внести свої пропозиції до порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до їх прове-
дення) та ознайомитися з документами з питань, які виносяться на загальні збори акціонерів 
можна в робочі дні за місцезнаходженням товариства. Відповідальна особа — Генеральний 
директор, телефони +38 (062) 345-23-76 

Для участі в зборах необхідно мати:
- для фізичних осіб — паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
- для уповноважених осіб: паспорт (документ, що засвідчує особу), доручення, оформлене 

відповідно до законодавства України.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2012р. (тис. грн.)*

Найменування показника період звітний / попередній
Усього активів 47 325/ 75 244
Основні засоби 24 / 0
Інші оборотні активи 228 / 0
Товари 746 / 145
Сумарна дебіторська заборгованість 46 259 / 75 004
Грошові кошти та їх еквіваленти 68 / 92
Нерозподілений прибуток 947 /739
Власний капітал — / -
Статутний капітал 256 / 256
Векселі видані 27 209 / 14 988
Поточні зобов'язання 18 913 / 59 261
Чистий прибуток (збиток) -208 / 193
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4100 / 4 100
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 / 8
Генеральний директор
ЗАТ «ДРМЗ»  І.А. Пишний
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБлІчНЕ аКцІоНЕрНЕ тоВариСтВо 
«ІНгУлЕцьКий гІрНичо-зБагачУВальНий КоМБІНат»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00190905
1.4. Місцезнаходження емітента: 50064, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, 

вул. рудна, 47
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 407-63-11, факс (056) 407-63-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ingok.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://ingok.metinvestholding.com
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Пат «ІНгзК»
2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНГЗК», протокол № 79 від 26.02.2013 р., відбу-
лись наступні зміни складу посадових осіб:

Герасимчук Олександр Миколайович (паспорт АЕ 811224, виданий Інгулецьким РВ Криво-
різького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 02.09.1997р.) подовжено термін повно-
важень виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ «ІНГЗК» на період з 26 лютого 
2013 р. по 05 квітня 2013р. (включно). Попередня посада яку обіймала вказана особа: Голов-
ний інженер ПАТ «ІНГЗК». Володіє часткою у Статутному капіталі ПАТ «ІНГЗК» у розмірі 
0,0000347873%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. Генерального директора  Герасимчук Олександр Миколайович

Інформація 

ПАТ «МІЖНАРОДНИй АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ»
про зміну складу посадових осіб Товариства

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження 
95491 м. Сiмферополь, Площа аеропорту, 15 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
01130621 
1.5. Міжміський код та телефон, факс 
0652-595516, 0652-595785
1.6. Електронна поштова адреса 
office@airport.crimea.ua
1.7. Вид особливої інформації
Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення
Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законами України «Про 

управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», Положенням про 
Фонд майна Автономної Республіки Крим, затвердженого постановою Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим від 01.03.2011 № 82, відповідно до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ» (у новій редакції), 
затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республіки Крим від 01 листопада 
2011 року № 501, на підставі пропозицій, наданих ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СІМ-
ФЕРОПОЛЬ» від 21.02.2013 вих. № 01.05.242, а також у зв'язку з кадровими перестановка-
ми, на підставі наказу Фонду майна АРК №50 від 26 лютого 2013 року:

1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ» :

Ревякіної Лариси Вікторівни, згоди на розкриття паспортних даних не надано,, на час 
прийняття рішення не володіє акціями ПАТ «МА «Сімферополь», не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. На посаді перебувала з 28.12.2011року.

2. Затвердити склад Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ»:

Голова Ревізійної комісії:
Мінінкова Світлана Георгіївна, радник генерального директора ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ« СІМФЕРОПОЛЬ » з фінансово-економічних питань, згоди на розкриття пас-
портних даних не надано, не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини, призначено строком на 5 років.

Члени Ревізійної комісії:
- Лукина Олена Захарівна, начальник відділу інспектування у сфері матеріального ви-

робництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції в Автономній Республіці 
Крим;

- Ритікова Марина Ілінічна, начальник управління розвитку авіаційного, залізничного та 
морського транспорту Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з транспор-
ту і зв'язку;

- Бєляєва Олена Валеріївна, заступник начальника управління контрольно-ревізійної 
роботи — начальник ревізійного відділу Фонду майна Автономної Республіки Крим;

- Нікітіна Тетяна Володимирівна, заступник головного бухгалтера ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ 
АЕРОПОРТ« СІМФЕРОПОЛЬ »по податковому обліку — секретар Ревізійної комісії.

У всіх членів ревізійної комісії непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

В.о. Голови Правління  Б.Я. Солдатко

ВАТ «НІЖИНСЬКЕ АВТОМОБІЛЬНОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17455»

25.04.2012 р. на загальних зборах акцiонерiв ВАТ «Ніжинське автомобільно-
транспортне підприємство 17455» (протокол № 1 вiд 25.04.2012 р.) прийнято 
рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї у зв'язку з неприбутковiстю 
дiяльностi Товариства та економiчною недоцiльнiстю подальшого його iснування. 
Кворум загальних зборiв 72,74%. Голосувало «За» 777535 голосів, що складає 
100% голосiв, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голосувало 
«Проти» 0 голосiв. Товариство має кредиторiв, перед якими має вiдповiднi 
зобов'язання. 

За даними рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2011 р. пiдтвердженої ауди-
торським висновком: вартiсть чистих активiв 1831 тис. грн., сума зобов'язань 
15 тис. грн., розмiр власного капiталу -867 грн.

Активiв емiтента для розрахунку за його зобов'язаннями не достатньо, тому 
суми пiсля задоволення вимог усiх кредиторiв не залишиться i не буде 
розподiлятись мiж акцiонерами. Повноваження по проведенню лiквiдацiї Това-
риства переданi лiквiдацiйнiй комiсiї.

Додаток 8 
до Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій 
підприємств та їх обігу 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 

«ОПТІМАФАРМ,ЛТД», 21642228 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер 206/2/12-Т. 
Дата реєстрації «02» серпня 2012 року. 

1. Дата початку розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій

01.09.2012р.

фактична 28.12.2012р.
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій

31.08.2013р.

фактична 28.12.2012р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням 
про розміщення облігацій та проспектом емісії 
облігацій

300 000

фактично розміщених 300 000
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) 
облігацій: 
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн. 

300 000 000,00

фактично розміщених, грн. 300 000 000,00
5. Загальна сума, на яку розміщено облігації, грн. 300 000 000,00
Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради:*

Кількість (шт.): ---
Сума, сплачена за облігації (грн.): ---

Облігації, придбані членами виконавчого органу:* Кількість (шт.): ---
Сума, сплачена за облігації (грн.): ---

Облігації, придбані працівниками емітента:* Кількість (шт.): ---
Сума, сплачена за облігації (грн.): ---

* Заповнюється акціонерними товариствами. 
Від емітента:
Генеральний директор CП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД»  Губський А.І. 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
М.П. 
Від аудитора:
Директор ТОВ АФ «Енергопроексперт» _________________  Ганенко А.В. 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
М.П. 
Від андеррайтера:
Голова правління ПАТ «Банк Восток»    _________________  Мороховський В.В.
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
М.П. 
Від депозитарію/реєстратора:
Заступник директора департаменту 
ПАТ «Національний депозитарій України»   _____________  Жукова В.Ю. 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
М.П. 
Від організатора торгівлі:
Керівник Управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» _____________ Коломієць А.А.

(посада)                                                          (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
М.П. 
Зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
12.02.2013 р.
Директор департаменту
корпоративного управління та корпоративних фінансів _____________ А. Папаіка 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №41, 28 лютого 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента :Приватне акціонерне товариство «КАЛИНА-ЛТД» 
1.2.Організаційно-правова форма емітента:Приватне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:33724094
1.4. Місцезнаходження емітента:80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Буді-

вельна, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:(044)4593589, факс (044)4593588
1.6.Електронна поштова адреса емітента:mekhed@kalinaoil.com.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації:немає
1.8. Вид особливої інформації :Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

2.Текст повідомлення.
Дата прийняття рішення: 25.02.2013р. 
На підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАЛИНА-ЛТД» 

від 25.02.2013р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента (протокол №б/н від 
25.02.2013р.).

Звільнено з посади, у зв’язку із поданням заяви про звільнення за власним бажан-
ням, Директора Радика Івана Львовича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною 
особою не надано), на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (про-
токол №б/н від 25.02.2013р.) Володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 
60,00%. Перебував на посаді з 04.10.2012р. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Призначено на посаду Директора Нечаєва Олександра Миколайовича (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення поза-
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №б/н від 25.02.2013р.), у зв’язку із 
звільненням попереднього директора. Акціями та часткою у статутному капіталі това-
риства не володіє. Призначений строком на 3 роки. До призначення обіймав посаду: 
заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

3.Підпис
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
3.2.Найменування посади — Директор  Нечаєв Олександр Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНАЛТД» 

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій серії «А»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«СКАГРО»,

 код за ЄДРПОУ 33976979 
Реєстраційний номер №6/2/2013-Т
Дата реєстрації «22» січня 2013 року 

1. Дата початку розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій) 

05.02.2013 року

фактична 05.02.2013 року
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій) 

02.02.2014 року

фактична 05.02.2013 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення згідно з 
рішенням розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій) 

40 000 (сорок тисяч) штук

фактично розміщених 40 000 (сорок тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) 
облігацій: 

40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 
00 копійок

які пропонувалися для розміщення згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн. 

40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 
00 копійок

фактично розміщених, грн. 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 
00 копійок

5. Загальна сума, на яку розміщено облігації, грн. 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 
00 копійок

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради:* 

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн.): -

Облігації, придбані членами виконавчого органу:* Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн.): -

Облігації, придбані працівниками емітента:* Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн.): -

* Заповнюється акціонерними товариствами.

Від емітента:
Директор   __________  Савенко Владислав Володимирович
 (посада)   (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  М.П. 

Від андеррайтера:
Начальник Управління  __________  Чурій Олег Євгенович
операцій на ринку  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
інструментів з фіксованою  М.П.
доходністю 
 (посада) 

Від депозитарію:
Директор департаменту  __________  Дідківський Є.М.
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  М.П.

Від організаторів торгівлі:
Заступник директора  __________  Харченко Вячеслав Анатолійович
ПАТ ФБ «Перспектива»  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
 (посада)  М.П.

Від аудитора:
______________________  __________  _______________________________
______________________ (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
______________________  М.П.
 (посада) 

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій серії «В»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«СКАГРО», 

код за ЄДРПОУ 33976979 
Реєстраційний номер №7/2/2013-Т
Дата реєстрації «22» січня 2013 року 

1. Дата початку розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій) 

05.02.2013 року

фактична 05.02.2013 року
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій) 

04.02.2014 року

фактична 05.02.2013 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення згідно з 
рішенням розміщення облігацій та проспектом 
емісії облігацій) 

120 000 (сто двадцять тисяч) штук

фактично розміщених 120 000 (сто двадцять тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) 
облігацій: 

120 000 000 (сто двадцять мільйонів) 
гривень 00 копійок.

які пропонувалися для розміщення згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн. 

120 000 000 (сто двадцять мільйонів) 
гривень 00 копійок.

фактично розміщених, грн. 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) 
гривень 00 копійок.

5. Загальна сума, на яку розміщено облігації, грн. 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) 
гривень 00 копійок.

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради:* 

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн.): -

Облігації, придбані членами виконавчого органу:* Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн.): -

Облігації, придбані працівниками емітента:* Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн.): -

* Заповнюється акціонерними товариствами.

Від емітента:
Директор  __________  Савенко Владислав Володимирович
  (посада)   (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  М.П. 

Від андеррайтера:
Начальник Управління  __________  Чурій Олег Євгенович
операцій на ринку  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
інструментів з фіксованою  М.П.
доходністю 
 (посада) 

Від депозитарію:
Директор департаменту  __________  Дідківський Є.М.
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  М.П.

Від організаторів торгівлі:
Заступник директора  __________  Харченко Вячеслав Анатолійович
ПАТ ФБ «Перспектива»  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
 (посада)  М.П.

Від аудитора:
______________________  __________  _______________________________
______________________  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові) 
______________________  М.П.
 (посада) 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «Інститут Донбасреконструкція».
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03328988
1.4. Місцезнаходження емітента 
Україна, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Челюскінців будинок 167 а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(062) 3118157 (062) 3054688
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@donrekon.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації http://donrekon.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації — Відомості про зміну власників акцій, яким нале-

жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Приватного ак-

ціонерного товариства «Інститут Донбасреконструкція» складеного станом на «22» лю
того 2013 року депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський 
депозитарій цінних паперів» (код ЄДРПОУ 35917889, ліцензія № АВ498004), відбулися 
зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 
пакет акцій, яким володіє фізична особа, що становив 146200 голосуючих акцій 
(94.1464 % від загальної кількості голосуючих акцій), збільшився і наразі становить 
146210 голосуючих акцій (94.1529 % від загальної кількості голосуючих акцій). 

Дата отримання емітентом від депозитарію зведеного облікового реєстру власників 
цінних паперів складеного станом на «22» лютого 2013 року (вих. № 2620-3782Оп) — 
«27» лютого 2013 року. 

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

Директор ______________  А.І. ПИРЧ
                     (підпис) 

М. П.                                                                  «27» лютого 2013 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ДОНБАСРЕКОНСТРУКЦІЯ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БОРИСПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА — 530» 
Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Бориспільська СПМК — 530» по-

відомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 02 квітня 
2013 року о 1200 годині в актовому залі товариства за адресою: м. Бориспіль, вул.. Бровар
ська, 46 в приміщенні адміністративного корпусу Прат «Бориспільська СПМК –530».

Реєстрація учасників зборів проходитиме 02.04.2013 р. з 11.00 до 11.45 год.
Для реєстрації необхідно при собі мати паспорт або документ, що засвідчує особу, пред-

ставникам акціонерів — доручення на право участі у зборах та голосуванні, та документ, що 
посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 
28.03.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 

2012 році .
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік та визначення основних 

напрямків виробничо — господарської діяльності підприємства в 2013 році.
5. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками 

роботи у 2012 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
8. Обрання членів ревізійної комісії.
9. Прийняття рішення про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів, про-

тягом 2013 року.
З документами, що стосуються порядку денного, акціонери можуть ознайомитися до 

дати проведення зборів у робочі дні з 10.00 до 12.00 год. за адресою: м. Бориспіль, вул.. Бро-
варська, 46 в приміщенні адміністративного корпусу Прат «Бориспільська СПМК –530», 
тел.. 04595-6-44-78, уповноважена особа Іванова Тамара Павлівна.

Основні показники фінансово — господарської діяльності
ПрАТ «Бориспільська СПМК — 530» (тис. грн.):

Найменування показників Період 
Звітний 
2012 рік

Звітний 
2011 рік

Усього активів 1585 2278
Основні засоби 905 1357
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 69 75
Сумарна дебіторська заборгованість 432 845
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 1
Нерозподілений прибуток 5387 4730
Власний капітал 4092 3435
Статутний капітал 383 383
Довгострокові зобов’язання 3058 3058
Поточні зобов’язання 2619 2655
Чистий прибуток (збиток) 343 601
Середньорічна кількість акцій (шт..) 1532081 1532081
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

 

Чисельність працівників протягом періоду (осіб) 32 32

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнаю, що 
несу відповідальність згідно із законом.

Голова правління ПрАТ «Бориспільська спеціалізована пересувна
механізована колона — 530» ___________________  М.Д. Масло

«27» лютого 2013 р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «ДАРНИЦЬКИй ПЛОДООВОЧЕВИй КОМБІНАТ» 
(код ЄДРПОУ 22943989, місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. Леніна, 42)

повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться «11» квітня 2013 року о 11 годині 
00 хвилин за адресою: 02088, м. Київ, вул. Леніна, 42, Адміністративна будівля, кімната № 16.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
Обрання Голови та Секретаря зборів.1. 
Обрання членів лічильної комісії.2. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та при-3. 

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за 4. 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2012 рік та прийняття рішен-5. 

ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.6. 
Визначення порядку розподілу прибутків і збитків Товариства за 2012 рік.7. 
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.8. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. 

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість 10. 
майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Дарницький плодоовочевий 

комбінат», тис.грн.
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  49 751,6 49 221,7
Основні засоби  44 008,3 45 883,9
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  5 719,9 3 295,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,5 16,3
Нерозподілений прибуток -6 330,8 -6 905,6
Власний капітал 49 538,2 48 963,4
Статутний капітал 2 384,0 2 384,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 196,3 239,4
Чистий прибуток (збиток) 574,8 148.5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 536 000 9 536 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Реєстрація акціонерів відбудеться «11» квітня 2013 року; початок реєстрації о «10» го-
дині «30» хвилин, закінчення реєстрації о «11» годині «00» хвилин за адресою: 02088, 
м. Київ, вул. Леніна, 42, Адміністративна будівля, кімната № 16. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено-
му станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне-
рів, тобто на 24.00 год. «05» квітня 2013 року. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
представникам акціонерів також документ, що посвідчує їх повноваження.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами, пов’язаними з порядком денним, та 
отримати додаткову інформацію стосовно порядку денного у робочі дні, з 10 години 00 хви-
лин до 12 години 00 хвилин за адресою: 02088, м. Київ, вул. Леніна, 42, Адміністративна 
будівля, кімната № 16.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами визначається Голова правління Товариства Лозбіньов О.С. 

Прийом пропозицій до порядку денного можливе за поданням письмової заяви від ак-
ціонера не пізніше як за 20 днів до дня проведення зборів.

Телефон для довідок: (044) 3540957
Голова Наглядової ради
ПАТ «Дарницький плодоовочевий комбінат»  А.М.Корчинський



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №41, 28 лютого 2013 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Лебідь» 
(місцезнаходження: 42238, Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, 58)

ідентифікаційний код 14021460
Публічне акціонерне товариство «Лебідь», ідентифікаційний код 14021460 (далі — Товариство) повідо-

мляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 15 квітня 2013 року об 11:30 год. за київ
ським часом за адресою: 42238, Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, 58 (кімната 
проведення загальних зборів та зустрічей №1).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах від-
будеться 15 квітня 2013 року з 11:00 до 11:25 год. за київським часом за адресою місця проведення Загаль-
них зборів: 42238, Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, 58 (кімната проведення за-
гальних зборів та зустрічей №1).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах від-
будеться відповідно до переліку акціонерів, що буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства про депозитарну систему України.

Перелік акціонерів, яким направляються повідомлення про проведення Загальних зборів складений 
станом на 18.02.2013р. в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Порядок денний:
1. Про обрання та строк повноважень Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної 

комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період 

звітний 2012 рік попередній 2011 рік
Усього активів  60335 55953

Основні засоби  12322 14611
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 19032 17875
Сумарна дебіторська заборгованість  25151 19254
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 18
Нерозподілений прибуток 17312 15550
Власний капітал 36847 36385
Статутний капітал 15390 15390
Довгострокові зобов'язання 4290 4289
Поточні зобов'язання 17469 14803
Чистий прибуток (збиток) 472 24
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1025900 1025900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 130 145

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Переобрання / відкликання / обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Переобрання / відкликання / обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 

Надання повноважень на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
Акціонери Товариства до скликання Загальних зборів мають право ознайомитися з документами, 

пов’язаними з порядком денним, відповідно до чинного законодавства, за адресою місцезнаходження Това-
риства: 42238, Сумська обл., Лебединський район, с. Будилка, вул. Леніна, 58 (кімната директора). Посадо-
вою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства 
Дятленко Микола Миколайович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБІДЬ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПІДГОРОДНЯНСЬКИй ЕЛЕВАТОР» 

(місцезнаходження: 55222, Миколаївська область, Первомайський район, смт. Підгородна, 
вул. Комсомольська, 2)

ідентифікаційний код 00955058
Приватне акціонерне товариство «Підгороднянський елеватор», ідентифікаційний код 00955058 

(далі — Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 12 квітня 
2013 року об 11:30 год. за київським часом за адресою місцезнаходження Товариства: 55222, Миколаїв
ська область, Первомайський район, смт. Підгородна, вул. Комсомольська, 2 (в кімнаті проведення загаль
них зборів та зустрічей №1). 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах від-
будеться 12 квітня 2013 року з 11:00 до 11:25 год. за київським часом за адресою місця проведення За-
гальних зборів: 55222, Миколаївська область, Первомайський район, смт. Підгородна, вул. Комсомольська, 
2 (в кімнаті проведення загальних зборів та зустрічей №1).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах від-
будеться відповідно до переліку акціонерів, що буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства про депозитарну систему України.

Перелік акціонерів, яким направляються повідомлення про проведення Загальних зборів складений 
станом на 18.02.2013р. в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Порядок денний:
1. Про обрання та строк повноважень Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту 

зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізора Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізора 

за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період 

звітний 2012 рік попередній 2011 
рік

Усього активів  19176,00 19 706,00
Основні засоби  12900,00 12 833,00
Довгострокові фінансові інвестиції  0,00 0,00
Запаси 217,00 208,00
Сумарна дебіторська заборгованість  5906,00 5 529,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 86,00 610,00
Нерозподілений прибуток 1273,00 435,00
Власний капітал 12792,00 12 425,00
Статутний капітал 382,00 382,00
Довгострокові зобов'язання 0,00 0,00
Поточні зобов'язання 6384,00 7 281,00
Чистий прибуток (збиток) 367,00 808,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 528 000,00 1 528 000,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,00 0,00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

0,00 0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 63 75

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Переобрання / відкликання / обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Переобрання / відкликання / обрання Ревізора Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 

Надання повноважень на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
Акціонери Товариства до скликання Загальних зборів мають право ознайомитися з документами, 

пов’язаними з порядком денним, відповідно до чинного законодавства, за адресою місцезнаходження То-
вариства: 55222, Миколаївська область, Первомайський район, смт. Підгородна, вул. Комсомольська, 2 
(кімната директора). Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами є Директор Товариства Балєв Станіслав Дем’янович.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КАМ’ЯНОМОСТІВСЬКЕ ХЛІБОПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 

(місцезнаходження: 55232, Миколаївська область, Первомайський район, селище Кам’яний Міст, 
вул. Космонавтів, 1А)

ідентифікаційний код 00955029
Публічне акціонерне товариство «Кам’яномостівське хлібоприймальне підприємство», ідентифікацій-

ний код 00955029 (далі — Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбу-
дуться 12 квітня 2013 року об 15:30 год. за київським часом за адресою місцезнаходження Товариства: 
55232, Миколаївська область, Первомайський район, селище Кам’яний Міст, вул. Космонавтів, 1А (кімната 
проведення загальних зборів та зустрічей №1).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах від-
будеться 12 квітня 2013 року з 15:00 до 15:25 год. за київським часом за адресою місця проведення За-
гальних зборів: 55232, Миколаївська область, Первомайський район, селище Кам’яний Міст, вул. Космо-
навтів, 1А (кімната проведення загальних зборів та зустрічей №1).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах від-
будеться відповідно до переліку акціонерів, що буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства про депозитарну систему України.

Перелік акціонерів, яким направляються повідомлення про проведення Загальних зборів складений 
станом на 18.02.2013р. в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.. 

Порядок денний:
1. Про обрання та строк повноважень Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту 

зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної 

комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період 

звітний 2012 рік попередній 2011 рік
Усього активів  88081,00 46 836,00
Основні засоби  35142,00 26 885,00
Довгострокові фінансові інвестиції  0,00 0,00
Запаси 348,00 1 159,00
Сумарна дебіторська заборгованість  51428,00 16 408,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 2 029,00
Нерозподілений прибуток 5735,00 7 920,00
Власний капітал 36302,00 30 743,00
Статутний капітал 941,00 941,00
Довгострокові зобов'язання 15120,00 0,00
Поточні зобов'язання 36659,00 16 093,00
Чистий прибуток (збиток) -4623,00 4 367,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 763 532,00 3 763 532,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0.00 0,00

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0.00 0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 123

7. Визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
8. Переобрання / відкликання / обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Переобрання / відкликання / обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 

Надання повноважень на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товари-
ства. 

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
Акціонери Товариства до скликання Загальних зборів мають право ознайомитися з документами, 

пов’язаними з порядком денним, відповідно до чинного законодавства, за адресою місцезнаходження То-
вариства: 55232, Миколаївська область, Первомайський район, селище Кам’яний Міст, вул. Космонавтів, 1А 
(кімната директора). Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами є Директор Товариства Павлух Володимир Миколайович.



№41, 28 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ЗАВОД ЗБК13»

(код за ЄДРПОУ 24343526, місцезнаходження: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 1А)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

09 квітня 2013 р. о 15:00 год . за адресою: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 1А, адміністра
тивний корпус, 3й поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 
14:20 до 14:45 год.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення прове-

дення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 р., розподіл прибутку за 2012 рік. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

2012 рік 2011 рік
Усього активів 2199 2144
Основні засоби 1361 1452
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 574 288
Сумарна дебіторська заборгованість 16 28
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 7
Нерозподілений прибуток 1210 -
Власний капітал 1908 1782
Статутний капітал 697 697
Довгострокові зобов'язання 5 -
Поточні зобов'язання 251 325
Чистий прибуток (збиток) - -964
Середньорічна кількість акцій (шт.) 69650000 69650000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 
03 квітня 2013 р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть 
звертатися за адресою: м. Харків, вул. вул. Матросова, 1-А, бухгалтерія з понеділка по 
п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами Піляєва О.С. 

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, 
на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п’ять робо-
чих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціо-
нерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без 
попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАС
ПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству 
та документ, що посвідчує особу. 

Тел. для довідок: 524033
Наглядова рада ПАТ «Завод ЗБК13» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ"

(місцезнаходження 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,
ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32�В)  повідомляє про проведення річних загальних зборів ак�
ціонерів, які відбудуться 01.04.2013 року за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет�
ровськ, Індустріальний район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32�В, зала засідань. Дата скла�
дання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборах � 15.02.2013 р. Поча�
ток зборів о 14:00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Зміна складу Наглядової ради.
3. Зміна складу Ревізійної комісії.
4. Переобрання виконавчого органу.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра�

ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільно�правових договорів з членами  Наглядової ради.

7. Затвердження звіту виконавчого органу.
8. Затвердження звіту наглядової ради.
9. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора).
10. Затвердження річного звіту товариства.
11. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік. 
13. Затвердження нової редакції принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. 
14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товарис�

твом протягом року.
15. Затвердження внутрішніх положень та  інших внутрішніх документів товариства.
16. Зміна найменування товариства.
17. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз�
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,
Індустріальний район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32�В, зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами � Голова Правління � Тисен�
ко Андрій Юрійович, тел. (056) 789�86�80.

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 13:30 до 13:50. Для участі у зборах не�
обхідно мати: акціонерам � документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до�
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24
годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 26 березня 2013 року.

Голова Правління А.Ю. Тисенко

Найменування показника
звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 270 582 96 801
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1 623
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 6 018
Нерозподілений прибуток 22 20
Власний капітал 192809 620
Статутний капітал 600 600
Довгострокові зобов'язання 0 52 100
Поточні зобов'язання 77773 44 081
Чистий прибуток (збиток) 2 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 000 600 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 12

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Браїлівське» 

(місцезнаходження: 23130, Вінницька область, Жмеринський район, смт. Браїлів, вул. Заводська, 7)
ідентифікаційний код 00385661

Публічне акціонерне товариство «Браїлівське», ідентифікаційний код 00385661 (далі — Товариство) 
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 11 квітня 2013 року об 11:30 год. за 
київським часом за адресою місцезнаходження Товариства: 23130, Вінницька область, Жмеринський район, 
смт. Браїлів, вул. Заводська, 7 (кімната проведення загальних зборів та зустрічей №1).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах від-
будеться 11 квітня 2013 року з 11:00 до 11:25 год. за київським часом за адресою місця проведення Загаль-
них зборів: 23130, Вінницька область, Жмеринський район, смт. Браїлів, вул. Заводська, 7 (кімната прове-
дення загальних зборів та зустрічей №1).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах від-
будеться відповідно до переліку акціонерів, що буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства про депозитарну систему України.

Перелік акціонерів, яким направляються повідомлення про проведення Загальних зборів складений 
станом на 18.02.2013р. в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Порядок денний:
1. Про обрання та строк повноважень Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної 

комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період 

звітний 2012 рік попередній 2011 рік
Усього активів  211327 225101

Основні засоби  32082 37137
Довгострокові фінансові інвестиції  870 870
Запаси 3051 3560
Сумарна дебіторська заборгованість  93437 88710
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 26
Нерозподілений прибуток -10892 -10952 
Власний капітал 4700 4737
Статутний капітал 3942 3942
Довгострокові зобов'язання 48206 60576
Поточні зобов'язання 147649 155435
Чистий прибуток (збиток) 60 -580
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15767360 15767360
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 269 385

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Переобрання / відкликання / обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Переобрання / відкликання / обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 

Надання повноважень на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
Акціонери Товариства до скликання Загальних зборів мають право ознайомитися з документами, 

пов’язаними з порядком денним, відповідно до чинного законодавства, за адресою місцезнаходження Това-
риства: 23130, Вінницька область, Жмеринський район, смт. Браїлів, вул. Заводська, 7 (кімната директора). 
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товари-
ства Єждін Ігор Андрійович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРАЇЛІВСЬКЕ»
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До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

(код ЄДРПОУ 05761850)
Місцезнаходження Товариства: 49074, м. Дніпропетровськ,  вул. Киснева, буд. 1.
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фінансово�господарс�

ької діяльності ПАТ "Лінде Газ Україна" за 2012 рік відбудуться: 05 квітня 2013 року о 10�00
за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ,  вул. Киснева, буд. 1, актова зала ПАТ "Лінде Газ Ук�
раїна".

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ра�

ди Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко�

місії Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради,

Ревізійної комісії. 
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводиться
за адресою проведення зборів 05 квітня 2013 року з 9�15 до 9�45.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці�
онерів � паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо�
рах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах � 29 бе�
резня 2013 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи�
тань порядку денного за місцезнаходженням Товариства кожний четвер з 9�00 до 12�00 в
актовій залі.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами � юрист ПАТ "Лінде Газ Ук�
раїна" Cегеда Валерія Сергіївна.

Телефони  для  довідок: (0562) 35�15�37;  38�69�33.
Правління ПАТ  "Лінде Газ Україна"

До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ТОВАРНО�СИРОВИННА ФІРМА 

"ДНІПРООБЛОПТТОРГ"
(код ЄДРПОУ 05444552)

Місцезнаходження Товариства: 49041, м.  Дніпропетровськ,  проспект Праці, буд. 9.
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фінансово�госпо�

дарської діяльності ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" за 2012 рік відбудуться: 08 квітня
2013 року о 10�00 за адресою: 49041, м.  Дніпропетровськ,  проспект Праці, буд. 9, кабі�
нет Генерального директора.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконав�

чого органу Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової

ради Товариства.
4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товарис�

тва.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів  (їх представників)  для  участі  в  загальних   зборах  буде про�
водиться  за  адресою  проведення  зборів   08 квітня  2013 року  з  9�00  до  9�45.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам ак�
ціонерів � паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах �
01.04.2012 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні в кабінеті Гене�
рального директора з 9�00 до 12�00.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами � Генеральний директор
ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" Богоявленська Лариса Григорівна.

Телефони  для  довідок:  (0562) 31�07�51; 38�69�33.
Виконавчий орган ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг"

Найменування  показника
Період

2012 рік 2011 рік
Усього  активів 378 892 366 113
Основні  засоби 279 609 276 778
Довгострокові  фінансові  інвестиції 12 12
Запаси 15 087 12 872
Сумарна  дебіторська  заборгованість 34 936 32 454
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 14 183 22 867
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 124 777 �128 103
Власний  капітал 316 501 313 178
Статутний  капітал 433 574 433 574
Довгострокові  зобов’язання 40 041 39 133
Поточні  зобов’язання 18 076 9 589
Чистий  прибуток  (збиток) 3 861 489
Середньорічна кількість акцій (штук) 1 238 781 604 1 238 781 604
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду  (осіб) 221 243

Найменування  показника
Період

2012  рік 2011  рік
Усього  активів 18816,9 23722,3
Основні  засоби 15662,4 15019,1
Запаси 0,2 0,9
Сумарна  дебіторська  заборгованість 3113,8 8559,5
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 0,2 ���
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) �1543,8 �2791,3
Власний  капітал 2851,2 353,7
Статутний  капітал 2840,0 2840,0
Довгострокові зобов’язання 15516,3 18121,3
Поточні  зобов’язання 449,4 5247,3
Чистий  прибуток (збиток) 1247,5 251,8
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 56 800 835 56 800 835
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду  (осіб) 7 5

Шановні  акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОЛОКОТЕХСЕРВІС"
(надалі Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Молокотехсер�

віс" відбудуться 19 квітня 2013 року об 10 годині, за адресою: Україна, 49051, м. Дніпропет�
ровськ, вул. Байкальська, 12�а, кабінет № 1, 2�й поверх адміністративного приміщення.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах �19 квітня 2013 року
з 09�00 год.до 09�45 год. за адресою: Україна, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 12�
а, кабінет № 2 (бухгалтерія), 2�й поверх адміністративного приміщення.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься від�
повідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ста�
ном на 24�ту годину за 3 (три)робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тоб�
то на 24.00 год.15 квітня 2013 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представни�
кам акціонерів�паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів
(перелік питань,що виносяться на голосування):

1. Звіт голови Правління про результати  фінансово�господарської діяльності Товариства за
2012р.та прийняття рішення  за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради за 2012 р. та прийняття рішення  за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. та прийняття рішення  за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2012 р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, покриття збитків.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомити�

ся з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні  до
18 квітня 2013року (включно) з 9�00 год. до 16�00 год.(обідня перерва з12�00 год. до 13�00
год.) за адресою: Україна, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська,12�а, кабінет № 2(бух�
галтерія), 2�й поверх адміністративного приміщення. Відповідальна за порядок ознайомлення

акціонерів з документами посадова особа�бухгалтер Швед Ірина Вікторівна.
19 квітня 2013 р. ознайомлення з документами,необхідними для прийняття рішень з питань

порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації, а також у місці проведення за�
гальних зборів товариства.

Телефон  для довідок: (0562) 27�90�54 Меркушова Василина Михайлівна.
Основні показники фінансово�господарської діяльності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "МОЛОКОТЕХСЕРВІС" (тис.грн.)

Наглядова рада  ПрАТ "Молокотехсервіс"

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів 658,6 686,9
Основні засоби 609,7 645,4
Довгострокові фінансові інвестиції:
Запаси 39,1 35,6
Сумарна дебіторська заборгованість 9,8 5,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток 0,1 1,3
Власний капітал 455,7 504,9
Статутний капітал 150,5 150,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 52,3 30,2

Чистий прибуток (збиток) �1,2 0,3

Середньорічна кількість акцій (шт.) 602160 602160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій,
протягом періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11
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До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"

(код ЄДРПОУ 05761850)
Місцезнаходження Товариства: 49074, м. Дніпропетровськ,  вул. Киснева, буд. 1.
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фінансово�господарс�

ької діяльності ПАТ "Лінде Газ Україна" за 2012 рік відбудуться: 05 квітня 2013 року о 10�00
за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ,  вул. Киснева, буд. 1, актова зала ПАТ "Лінде Газ Ук�
раїна".

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ра�

ди Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної ко�

місії Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради,

Ревізійної комісії. 
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводиться
за адресою проведення зборів 05 квітня 2013 року з 9�15 до 9�45.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці�
онерів � паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних збо�
рах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах � 29 бе�
резня 2013 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи�
тань порядку денного за місцезнаходженням Товариства кожний четвер з 9�00 до 12�00 в
актовій залі.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами � юрист ПАТ "Лінде Газ Ук�
раїна" Cегеда Валерія Сергіївна.

Телефони  для  довідок: (0562) 35�15�37;  38�69�33.
Правління ПАТ  "Лінде Газ Україна"

До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ТОВАРНО�СИРОВИННА ФІРМА 

"ДНІПРООБЛОПТТОРГ"
(код ЄДРПОУ 05444552)

Місцезнаходження Товариства: 49041, м.  Дніпропетровськ,  проспект Праці, буд. 9.
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фінансово�госпо�

дарської діяльності ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" за 2012 рік відбудуться: 08 квітня
2013 року о 10�00 за адресою: 49041, м.  Дніпропетровськ,  проспект Праці, буд. 9, кабі�
нет Генерального директора.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконав�

чого органу Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової

ради Товариства.
4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товарис�

тва.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів  (їх представників)  для  участі  в  загальних   зборах  буде про�
водиться  за  адресою  проведення  зборів   08 квітня  2013 року  з  9�00  до  9�45.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам ак�
ціонерів � паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах �
01.04.2012 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні в кабінеті Гене�
рального директора з 9�00 до 12�00.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами � Генеральний директор
ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" Богоявленська Лариса Григорівна.

Телефони  для  довідок:  (0562) 31�07�51; 38�69�33.
Виконавчий орган ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг"

Найменування  показника
Період

2012 рік 2011 рік
Усього  активів 378 892 366 113
Основні  засоби 279 609 276 778
Довгострокові  фінансові  інвестиції 12 12
Запаси 15 087 12 872
Сумарна  дебіторська  заборгованість 34 936 32 454
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 14 183 22 867
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 124 777 �128 103
Власний  капітал 316 501 313 178
Статутний  капітал 433 574 433 574
Довгострокові  зобов’язання 40 041 39 133
Поточні  зобов’язання 18 076 9 589
Чистий  прибуток  (збиток) 3 861 489
Середньорічна кількість акцій (штук) 1 238 781 604 1 238 781 604
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду  (осіб) 221 243

Найменування  показника
Період

2012  рік 2011  рік
Усього  активів 18816,9 23722,3
Основні  засоби 15662,4 15019,1
Запаси 0,2 0,9
Сумарна  дебіторська  заборгованість 3113,8 8559,5
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 0,2 ���
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) �1543,8 �2791,3
Власний  капітал 2851,2 353,7
Статутний  капітал 2840,0 2840,0
Довгострокові зобов’язання 15516,3 18121,3
Поточні  зобов’язання 449,4 5247,3
Чистий  прибуток (збиток) 1247,5 251,8
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 56 800 835 56 800 835
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду  (осіб) 7 5

Шановні  акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОЛОКОТЕХСЕРВІС"
(надалі Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Молокотехсер�

віс" відбудуться 19 квітня 2013 року об 10 годині, за адресою: Україна, 49051, м. Дніпропет�
ровськ, вул. Байкальська, 12�а, кабінет № 1, 2�й поверх адміністративного приміщення.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах �19 квітня 2013 року
з 09�00 год.до 09�45 год. за адресою: Україна, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 12�
а, кабінет № 2 (бухгалтерія), 2�й поверх адміністративного приміщення.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься від�
повідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ста�
ном на 24�ту годину за 3 (три)робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тоб�
то на 24.00 год.15 квітня 2013 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представни�
кам акціонерів�паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів
(перелік питань,що виносяться на голосування):

1. Звіт голови Правління про результати  фінансово�господарської діяльності Товариства за
2012р.та прийняття рішення  за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради за 2012 р. та прийняття рішення  за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. та прийняття рішення  за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2012 р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, покриття збитків.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомити�

ся з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні  до
18 квітня 2013року (включно) з 9�00 год. до 16�00 год.(обідня перерва з12�00 год. до 13�00
год.) за адресою: Україна, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська,12�а, кабінет № 2(бух�
галтерія), 2�й поверх адміністративного приміщення. Відповідальна за порядок ознайомлення

акціонерів з документами посадова особа�бухгалтер Швед Ірина Вікторівна.
19 квітня 2013 р. ознайомлення з документами,необхідними для прийняття рішень з питань

порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації, а також у місці проведення за�
гальних зборів товариства.

Телефон  для довідок: (0562) 27�90�54 Меркушова Василина Михайлівна.
Основні показники фінансово�господарської діяльності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "МОЛОКОТЕХСЕРВІС" (тис.грн.)

Наглядова рада  ПрАТ "Молокотехсервіс"

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів 658,6 686,9
Основні засоби 609,7 645,4
Довгострокові фінансові інвестиції:
Запаси 39,1 35,6
Сумарна дебіторська заборгованість 9,8 5,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток 0,1 1,3
Власний капітал 455,7 504,9
Статутний капітал 150,5 150,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 52,3 30,2

Чистий прибуток (збиток) �1,2 0,3

Середньорічна кількість акцій (шт.) 602160 602160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій,
протягом періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11

ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО "СИМФЕРО�
ПОЛЬСКИЙ  КОНСЕРВНЫЙ  ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА" 
местонахождение: 95053, г. Симферополь, ул. Воровского, 24,  объявляет  о  проведении

очередного  (годового)   общего    собрания   акционеров,   которое   состоится   17 апре�
ля   2013 г.  в  14�00  по адресу: г. Симферополь, ул. Воровского, 24 ("красный уголок").

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение председателя, секретаря  и счетной комиссии общего собрания. Утвер�

ждение регламента общего собрания.
2. Утверждение отчета  наблюдательного совета о финансово�хозяйственной деятельнос�

ти Общества за 2012 г. и основных направлениях деятельности Общества на 2013 г.
3. Утверждение отчета исполнительного органа о текущей деятельности Общества за

2012 г.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах проверки финансово � хо�

зяйственной деятельности Общества за  2012 г.
5. Утверждение годового отчета и баланса  Общества за 2012 г. О распределении прибы�

ли  Общества за  2012 г. Утверждение планового распределения прибыли на 2013 г.
Основные показатели финансово�хозяйственной деятельности Общества(тыс. грн.):

Дата составления перечня акционеров, имеющих право участвовать в проведении собра�
ния 11 апреля 2013 г.

Регистрация участников собрания  17 апреля 2013 г. с 12�00 до 13�50 по адресу его про�
ведения. Акционерам иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акци�
онеров � документ, удостоверяющий личность и доверенность на право участия в собрании,
оформленную согласно действующему законодательству Украины.

До дня проведения собрания акционеры могут ознакомиться с материалами, необходи�
мыми для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, с по�
недельника по пятницу с 8 до 17, перерыв с 12 до13 по адресу: г. Симферополь, ул. Воров�
ского, 24 (приемная), а в день проведения собрания � в месте его проведения, до  начала
собрания. Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами � член
наблюдательного совета Амелина С.Б. Сообщаем, что с результатами собрания (согласно
Уставу, пункт 15.10) Вы можете ознакомиться на веб�сайте общества: www.kirova.сrimea.ua
Телефон для справок: (0652) 27�40�54, 27�89�69.

Председатель наблюдательного совета

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ", місцезнаходження � 98600, АР

Крим, м. Ялта,  вул.  Южнобережне шосе, 1, повідомляє акціонерів, що 19 квітня 2013 року о
10.00 годині за адресою: м. Ялта,  вул. Южнобережне шосе, 1, актовий зал ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХО�
ЛОДОКОМБІНАТ" відбудуться чергові загальні збори акціонерів. 

Реєстрація учасників зборів 19 квітня 2013 року з 09�00 до 09�45. за адресою м. Ялта, вул. Юж�
нобережне шосе, 1, актовий зал ПАТ " ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ ".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних  зборах � 15 квіт�
ня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання  голови, секретаря та лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження

регламенту  та порядку проведення загальних зборів. 
2. Затвердження звіту Директора про результати фінансово�господарської діяльності   Това�

риства за 2012 рік, основні напрямки діяльності Товариства в 2013 році.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 
4. Висновок Ревізійної комісії про річні результати діяльності Товариства в 2012 році. Затвер�

дження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Звіт головного бухгалтера Товариства про дотримання податкової й платіжної дисципліни у

2012 році.
6. Затвердження  звіту й балансу Товариства за 2012 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства 2012 року. Плано�

вий розподіл прибутку 2013 року. 
З дати направлення повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Това�

риство надає інформацію (матеріали) особам, які мають право на участь у загальних зборах ак�
ціонерів, для ознайомлення за наступною адресою: м. Ялта, вул. Южнобережне шосе, 1, Кабінет
Директора ПАТ " ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ " у робочі дні з 08.00 до 16.00, перерва на обід
з 12.00 до 13.00, а в день проведення зборів � у місці їх проведення до початку зборів.  Відпові�

дальна особа за ознайомлення акціонерів з документами Директор ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДО�
КОМБІНАТ" � Кадін Олександр Михайлович.

Для участі в зборах при собі мати документ, що засвідчує особу, представникам акціонерів �
доручення, оформлене відповідно до  діючого законодавства України та документ, що засвідчує
особу. Акціонери мають право вносити свої пропозиції не пізніше, ніж за 20 днів до дати скли�
кання зборів. 

Довідки за тел. (0654) 37�88�69
Основні показники фінансово�господарської діяльності

ПАТ "ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" (тис.грн.):

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА
"СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА"

(ЄДРПОУ 00382349, 95014, м. Сімферополь, вул. Мармурова, б.3/6) 
ПАТ "Сімферопольська макаронна фабрика"  повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів

Товариства відбудуться  22 квітня 2013 року  о 15 годині в актовому залі Товариства (Сімферо�
поль, вул. Мармурова 3/6, 4 поверх  адміністративної будівлі)   з наступним порядком денним:

1. Вибори членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.   
2. Вибори Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово�господарської діяльності

товариства за 2012 рік та основні напрями економічного розвитку на 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу у звітному періоді та висновки Реві�

зійної  комісії про фінансово�господарської діяльності Товариства за 2012 рік
6. Затвердження річного звіту про фінансово�господарської діяльності та балансу   Товариства

за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку за 2012 рік
8 Про виплату дивидендів за 2012 рік.
9. Планове розподіл прибутку на 2013 рік.
10. Відклікання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація акціонерів буде проводитися  в день зборів  c 13�00  годин  до 14 годин 45 хвилин ,

за місцем його проведення (м. Сімферополь, вул. Мармурова, 3/6) . 
Для участі в зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт. Для представників юридичних

осіб або фізичних осіб необхідно мати паспорт та довіреність на право участі у загальних зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством.  

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах � 16.04.2013
року станом на 24 годину.  

Акціонери Товариства відповідно до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства", мають
право ознайомитися з документами Товариства, необхідними для прийняття рішень з питань вик�
ладених у порядку денному, за місцезнаходженням Товариства (95014 м. Сімферополь вул. Мар�
мурова, 3/6) в робочі дні з 8�00 годин до 16 � 30 годин в кабінеті провідного юрисконсульта (4 по�
верх адміністративної будівлі).В день проведення зборів за місцем іх проведення. Відповідальний
за порядок ознайомлення акціонерів Ковальчук В.В.

Телефони для довідок: (0652) 22�90�05 
УВАГА � ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ НА ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ�САЙТІ ПАТ

"СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" http://smf.com.ua/ ПРОТЯГОМ 10 РОБОЧИХ ДНІВ З
МОМЕНТУ ЗАКРИТТЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

Основні показники фінансово�господарської діяльності 
ПАТ "Сімферопольська макаронна фабрика"(тис. грн.)

Генеральний директор Г.О. Панасевич

Наименование показателей
Период

2012 2011
Всего активов 4795 4933
Основные  средства 4374 4504
Долгосрочные финансовые инвестиции � �
Запасы 71 212
Суммарная дебиторская  задолженность 52 118
Денежные средства и их эквиваленты 3 3
Нераспределенная прибыль 718 �2073
Собственный капитал � 2852
Уставной капитал 3682 3682
Долгосрочные  обязательства � �
Текущие  обязательства 395 472
Чистая прибыль (убыток) 2 1
Среднегодовое количество акций (шт.) 14729360 14729360
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении
периода (шт.)

� �

Обща сумма денег, затраченных на выкуп собственных
акций на протяжении периода

� �

Численность работников на конец периода (лиц) 87 106

Найменування показника
Період

Попередній  2011 р. Звітний  2012 р.
Усього активів 21773 14161
Основні засоби 8094 7616
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 6150 3684
Сумарна дебіторська заборгованість 5574 2106
Грошові кошти і їх еквіваленти 269 3
Нерозподілений прибуток 4418 4403
Власний капітал 16265 11746
Статутний капітал 4942 4942
Довгострокові зобов'язання 36 �
Поточні зобов'язання 5472 2415
Чистий прибуток (збиток) 195 �1452
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19768596 19768596
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 191 166

Найменування показника
Період

звітний
2012 р.

попередній
2011 р.

Усього активів 3790 3778,7
Основні засоби 3237,7 3224,7
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси � �
Сумарна дебіторська заборгованість 203,4 195,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 43,3 27
Нерозподілений прибуток �794,1 �789,4
Власний капітал 3727,9 3732,6
Статутний капітал 1993 1993
Довгострокові зобов'язання � �
Поточні зобов'язання 62,1 46,1
Чистий прибуток (збиток) �0,5 1,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7972188 7972188
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 22
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ"

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМ�

ПАНІЯ "АКТИВ"; 
1.2. Організаційно�правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32987932;    
1.4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий

район, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 789�25�74;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: AKTIV@emitent.net.ua;    
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз�

криття інформації: http://stockmarket.gov.ua/; 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль�

ше відсотків голосуючих акцій.  
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 22.02.2013 р. емітентом від ПрАТ "ВДЦП" був отриманий зведений обліко�
вий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися зміни власників акцій,
яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет  власника  акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій: не має;
Пакет  власника  акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій: не має;
Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків голо�

суючих акцій: 
Фізична особа � пакет акцій зменшився на 0,0000% (1 шт.) та становить 50,0000 % (3 999 999

штук).
3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом�
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади   Директор  ПрАТ "ФК "Актив" � Чайка Ірина Едуардівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  ВИРОБНИЧО�КО�
МЕРЦІЙНА ФІРМА "ХЕРСОНВИНПРОМ"

код за ЄДРПОУ 31881330 (надалі � Товариство)
Повідомляє акціонерів про скликання  загальних зборів, які відбудуться 09 квітня 2013 р. о

14:00 год. за адресою: 73035, м. Херсон, пров. Янтарний, 1, приміщення адміністративно�побу�
тового корпусу, кім. 3. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем та в день проведення
зборів з 13:15 год. до 13:45 год. 

Порядок денний:
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів зборів, затвердження регламенту та порядку проведення загаль�

них зборів.
3. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження висновків Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014

року.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
9. Припинення повноважень лічильної комісії.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ак�

ціонерів Товариства � на 24:00 годину  03.04.2013 р.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.  Представникам акціонерів

� паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, офор�
млене згідно з вимогами чинного законодавства України.

З підготовленими документами (матеріалами), пов'язаними з порядком денним загальних
зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись з вівторка по п'ятницю з 09:00 до 13:00 та
з 14:00 до 18:00 год. за адресою: 73035, м. Херсон, пров. Янтарний, 1, приміщення адміністра�
тивно�побутового корпусу, кім. 3.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа�
ми � Комерційний директор Ісаков Володимир Іванович.

Телефон для довідок: +38 (067) 638�04�62. 
Основні показники фінансово�господарської діяльності Товариства (тис. грн)

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

Голова Правління ПрАТ ВКФ "Херсонвинпром" В. І. Дубіна

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАГАЗИН"ФОТОН"

код за ЄДРПОУ 23447732, містознаходження: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 4
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,  які відбудуться 19 квіт�
ня 2013 року о 17.00 за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 4 у магазині "ФО�
ТОН", 2�й поверх, кабінет Генерального директора. Реєстрація учасників зборів проводить�
ся 19 квітня 2013 р. з 16.00 до 16.50 год за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольсь�
ка, 4 , у магазині "ФОТОН", 2�й поверх, кабінет Генерального директора. Для реєстрації ак�
ціонерам при собі необхідно мати паспорт, довіреним особам � паспорт  і  довіреність на
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно вимог чин�
ного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла�
дається станом на 15.04.2013 р.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії, затверджен�

ня регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово�господарської діяльності Това�

риства у 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наг�

лядової ради.
4. Звіт  Ревізора за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.
6. Розподіл  прибутку  та  покриття  збитків Товариства за 2012 р. Плановий розподіл при�

бутку на 2013 р.
Основні показники фінансово�господарської  діяльності Товариства(тис.грн.)

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, щодо питань порядку денно�
го загальних зборів акціонерів з понеділка по п'ятницю з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з
13.00 до 14.00) за адресою:  м.Сімферополь, вул.Севастопольська, 4 у магазині "ФОТОН",
2�й поверх, кабінет Генерального директора. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
зборів особа � Генеральний директор Багінська Наталя Миколаївна. 

Тел для довідок: (0652) 25�13�42. 
Наглядова рада ПрАТ"Магазин"ФОТОН".

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Код за ЄДРПОУ 33908322, 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154
Тел./факс (044) 221�27�08  E�mail: arsenal�dnepr@atrep.com.ua; info@arsenal�strahovanie.com
На засіданні Наглядової ради ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ", що відбулося 25 лютого 2013

року, в зв'язку з впорядкуванням Правління ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ", були прийняті
наступні рішення:

Вивести зі складу Правління  ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" Заступника Голови Правлін�
ня з перестрахування та андерайтингу Яковенко Антоніну Леонідівну. Фізична особа згоди на
розкриття паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло�
чини немає. В складі Правління  ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" працювала 2,5 роки. Час�
ткою в Статутному капіталі (акціями) емітента не володіє.

Вивести зі складу Правління  ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" Заступника Голови Правлін�
ня Яковенко Андрія Михайловича. Фізична особа згоди на розкриття паспортних даних не на�
давала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. В складі Правління
ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" працював 2,5 роки. Часткою в Статутному капіталі (акціями)
емітента не володіє.

Вивести зі складу Правління  ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" Заступника Голови Правлін�
ня з корпоративного бізнесу Шинкаренко Ольгу Володимирівну. Фізична особа згоди на роз�
криття паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи�
ни немає. В складі Правління  ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" працювала 7 місяців. Часткою
в Статутному капіталі (акціями) емітента не володіє.

До складу Правління ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" нових членів не призначали. Названі
посади виключені зі складу Правління ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ".

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова правління Авдєєв Сергій Олександрович

Найменування показника
період

2012 2011
Усього активів 2848,1 2540,0
Основні засоби 733,7 733,0
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 0,2 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість          767,0 544,5
Грошові кошти та їх еквіваленти             24,8 17,0
Нерозподілений прибуток                     �1564,1 �1864,6
Власний капітал                             � �
Статутний капітал                           933,3 933,3
Довгострокові зобов'язання                  3461,4 3461,4
Поточні зобов'язання                        16,2 8,9
Чистий прибуток (збиток)                    300,5 226,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)         93334 93334
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  11 9

Найменування показника Звітний 2012 р. Попередній 2011 р.

Усього активів 194,8 195,2
Основні засоби 140,6 150,6
Довгострокові фінансові інвестиції ���� ����
Запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 46,3 26,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,8 17,7
Нерозподілений прибуток �172,7 �169,5
Власний капітал 184,6 187,4
Статутний капітал 130,9 130,9
Довстрокові зобов'язання ���� ����
Поточні зобов'язання 20,6 18,1
Чистий прибуток (збиток) �2,9 2,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130927 130927
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

���� ����

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

���� ����

Численість працівників на кінець періоду (осіб) 7 7
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ"

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМ�

ПАНІЯ "АКТИВ"; 
1.2. Організаційно�правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32987932;    
1.4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий

район, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 789�25�74;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: AKTIV@emitent.net.ua;    
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз�

криття інформації: http://stockmarket.gov.ua/; 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і біль�

ше відсотків голосуючих акцій.  
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 22.02.2013 р. емітентом від ПрАТ "ВДЦП" був отриманий зведений обліко�
вий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися зміни власників акцій,
яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет  власника  акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій: не має;
Пакет  власника  акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій: не має;
Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків голо�

суючих акцій: 
Фізична особа � пакет акцій зменшився на 0,0000% (1 шт.) та становить 50,0000 % (3 999 999

штук).
3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом�
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади   Директор  ПрАТ "ФК "Актив" � Чайка Ірина Едуардівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  ВИРОБНИЧО�КО�
МЕРЦІЙНА ФІРМА "ХЕРСОНВИНПРОМ"

код за ЄДРПОУ 31881330 (надалі � Товариство)
Повідомляє акціонерів про скликання  загальних зборів, які відбудуться 09 квітня 2013 р. о

14:00 год. за адресою: 73035, м. Херсон, пров. Янтарний, 1, приміщення адміністративно�побу�
тового корпусу, кім. 3. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем та в день проведення
зборів з 13:15 год. до 13:45 год. 

Порядок денний:
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів зборів, затвердження регламенту та порядку проведення загаль�

них зборів.
3. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження висновків Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014

року.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
9. Припинення повноважень лічильної комісії.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ак�

ціонерів Товариства � на 24:00 годину  03.04.2013 р.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.  Представникам акціонерів

� паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, офор�
млене згідно з вимогами чинного законодавства України.

З підготовленими документами (матеріалами), пов'язаними з порядком денним загальних
зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись з вівторка по п'ятницю з 09:00 до 13:00 та
з 14:00 до 18:00 год. за адресою: 73035, м. Херсон, пров. Янтарний, 1, приміщення адміністра�
тивно�побутового корпусу, кім. 3.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа�
ми � Комерційний директор Ісаков Володимир Іванович.

Телефон для довідок: +38 (067) 638�04�62. 
Основні показники фінансово�господарської діяльності Товариства (тис. грн)

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

Голова Правління ПрАТ ВКФ "Херсонвинпром" В. І. Дубіна

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАГАЗИН"ФОТОН"

код за ЄДРПОУ 23447732, містознаходження: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 4
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,  які відбудуться 19 квіт�
ня 2013 року о 17.00 за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 4 у магазині "ФО�
ТОН", 2�й поверх, кабінет Генерального директора. Реєстрація учасників зборів проводить�
ся 19 квітня 2013 р. з 16.00 до 16.50 год за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольсь�
ка, 4 , у магазині "ФОТОН", 2�й поверх, кабінет Генерального директора. Для реєстрації ак�
ціонерам при собі необхідно мати паспорт, довіреним особам � паспорт  і  довіреність на
право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно вимог чин�
ного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла�
дається станом на 15.04.2013 р.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії, затверджен�

ня регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово�господарської діяльності Това�

риства у 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наг�

лядової ради.
4. Звіт  Ревізора за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.
6. Розподіл  прибутку  та  покриття  збитків Товариства за 2012 р. Плановий розподіл при�

бутку на 2013 р.
Основні показники фінансово�господарської  діяльності Товариства(тис.грн.)

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, щодо питань порядку денно�
го загальних зборів акціонерів з понеділка по п'ятницю з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з
13.00 до 14.00) за адресою:  м.Сімферополь, вул.Севастопольська, 4 у магазині "ФОТОН",
2�й поверх, кабінет Генерального директора. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
зборів особа � Генеральний директор Багінська Наталя Миколаївна. 

Тел для довідок: (0652) 25�13�42. 
Наглядова рада ПрАТ"Магазин"ФОТОН".

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Код за ЄДРПОУ 33908322, 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154
Тел./факс (044) 221�27�08  E�mail: arsenal�dnepr@atrep.com.ua; info@arsenal�strahovanie.com
На засіданні Наглядової ради ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ", що відбулося 25 лютого 2013

року, в зв'язку з впорядкуванням Правління ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ", були прийняті
наступні рішення:

Вивести зі складу Правління  ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" Заступника Голови Правлін�
ня з перестрахування та андерайтингу Яковенко Антоніну Леонідівну. Фізична особа згоди на
розкриття паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло�
чини немає. В складі Правління  ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" працювала 2,5 роки. Час�
ткою в Статутному капіталі (акціями) емітента не володіє.

Вивести зі складу Правління  ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" Заступника Голови Правлін�
ня Яковенко Андрія Михайловича. Фізична особа згоди на розкриття паспортних даних не на�
давала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. В складі Правління
ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" працював 2,5 роки. Часткою в Статутному капіталі (акціями)
емітента не володіє.

Вивести зі складу Правління  ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" Заступника Голови Правлін�
ня з корпоративного бізнесу Шинкаренко Ольгу Володимирівну. Фізична особа згоди на роз�
криття паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи�
ни немає. В складі Правління  ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" працювала 7 місяців. Часткою
в Статутному капіталі (акціями) емітента не володіє.

До складу Правління ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ" нових членів не призначали. Названі
посади виключені зі складу Правління ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТАХУВАННЯ".

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова правління Авдєєв Сергій Олександрович

Найменування показника
період

2012 2011
Усього активів 2848,1 2540,0
Основні засоби 733,7 733,0
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 0,2 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість          767,0 544,5
Грошові кошти та їх еквіваленти             24,8 17,0
Нерозподілений прибуток                     �1564,1 �1864,6
Власний капітал                             � �
Статутний капітал                           933,3 933,3
Довгострокові зобов'язання                  3461,4 3461,4
Поточні зобов'язання                        16,2 8,9
Чистий прибуток (збиток)                    300,5 226,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)         93334 93334
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  11 9

Найменування показника Звітний 2012 р. Попередній 2011 р.

Усього активів 194,8 195,2
Основні засоби 140,6 150,6
Довгострокові фінансові інвестиції ���� ����
Запаси 0,1 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 46,3 26,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,8 17,7
Нерозподілений прибуток �172,7 �169,5
Власний капітал 184,6 187,4
Статутний капітал 130,9 130,9
Довстрокові зобов'язання ���� ����
Поточні зобов'язання 20,6 18,1
Чистий прибуток (збиток) �2,9 2,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 130927 130927
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

���� ����

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

���� ����

Численість працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ВІДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акцiонерне товариство "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ

ЗАВОД";
1.2. Організаційно�правова форма емітента: Відкрите акцiонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00373400;
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 29016, Хмельницька область, Хмельницький район, се�

ло Копистин, вулиця Ленiна, будинок 78;  
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 38 2765383, 38 2765383;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: chayka@urozhay.com;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит�

тя інформації: https://sites.google.com/site/hmelsahzav;           
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
20.02.2013 р. за рішенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ

ЗАВОД", протокол № 1/2013 вiд 20.02.2013 р., посадові особи відкликані та призначені до складу ор�
ганів Товариства, а саме:

� відкликано зі складу Наглядової ради Товариства: 
Голову Наглядової ради � ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА

РЕЗЕРВНА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 32717510, місцезнаходження: 83112, Донецька область, міс�
то Донецьк, Кіровський район, вулиця Купріна, будинок 117) Акцiями Товариства не володiє.  Непо�
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебува�
ла на посадi � з 16.01.2009 р. 

Члена Наглядової Ради � ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛІБПРОМ" (код за
ЄДРПОУ 24809887, місцезнаходження: 83045, Донецька область, м. Донецьк, Ленінський район,
пр.Ленінський, 43) Володіє акцiями Товариства у кількості  2 021 295 шт. (24,992% в статутному
фонді емітента).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi � з 16.01.2009 р.

Члена Наглядової ради � ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР � ДОНБАС"
(код за ЄДРПОУ 32164569, місцезнаходження: 83045, Донецька область, Ленінський район, м. До�
нецьк, просп. Ленінський, б.43). Володіє акцiями Товариства у кількості  27 871 шт. (0,345 % в ста�
тутному фонді емітента).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посадi � з 16.01.2009 р.

� призначено до складу Наглядової ради Товариства:
Члена Наглядової ради � ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛІБПРОМ" (код за

ЄДРПОУ 24809887, місцезнаходження: 83045, Донецька область, м. Донецьк, Ленінський район,
пр.Ленінський, 43) Володіє акцiями Товариства у кількості  2 021 295 шт. (24,992% в статутному
фонді емітента).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
призначено особу на посаду, складає 3 роки.

Члена Наглядової ради � ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРІНТЕРПРОДУКТ"
(код за ЄДРПОУ 31582810, місцезнаходження: 83086, Донецька обл., місто Донецьк, проспект Лагу�
тенка, будинок 13, кабінет 10.) Володіє акцiями Товариства у кількості  679 590 шт. (8,403% в ста�
тутному фонді емітента).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на

який призначено особу на посаду, складає 3 роки.
Члена Наглядової ради � Королькову Олену Леонідівну (паспорт: серії ВА номер 253315, виданий

Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 22.05.1996 р.). Акціями Товариства не воло�
діє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено осо�
бу на посаду, складає 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: інжене�
ра, бухгалтера, головного бухгалтера.

� відкликано ревізора  Товариства:
Єгорова Любов Михайлівна (паспорт: серiя НА номер 354766 виданий Хмельницьким МУ УМВС У,

28.06.1997 р.). Володіє акцiями Товариства у кількості  2000 шт. (0,02 % в статутному фонді емітен�
та). Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi �  з 16.01.2009 р.

� призначено до складу Ревізійної комісії Товариства:
Члена Ревізійної комісії  �  Агеєва Ірина Вікторівна (паспорт: серiя ВЕ номер 678663 виданий Во�

рошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 15.05.2002 р.). Акцiями Товариства не володiє.  Не�
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу скла�
дає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: лаборант кафедри (До�
нецькій політехнічний інститут), бухгалтер, менеджер, заступник директора, бухгалтер,  головний
бухгалтер, бухгалтер.

Члена Ревізійної комісії � Кучерук  Григорія  Миколайовича (паспорт серія НА № 413861, виданий
Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 13.12.1997 р.) Акцiями Товариства не во�
лодiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено
особу, складає 3 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: електрослю�
сар, акумуляторник, наладчик по обслуговуванню АТС, головний енергетик, головний енергетик ви�
робничого відділу.

Члена Ревізійної комісії  � Чайку Олену Юріївну (паспорт серія НВ № 424996, виданий Хмельниць�
ким МВ УМВС України в Хмельницькій обл. 04.09.2006 р.) Акцiями Товариства не володiє.  Непога�
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, складає
3 роки. Іншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: продавець, юрист, юрискон�
сульт.

За рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання членів Наглядової ради б/н від
20.02.2013 р.) обрано голову Наглядової ради: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ХЛІБПРОМ" (код за ЄДРПОУ 24809887, місцезнаходження: 83045, Донецька область, м. Донецьк,
Ленінський район, пр. Ленінський, 43). Володіє акцiями Товариства у кількості  2 021 295 шт.
(24,992% в статутному фонді емітента).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, на який призначено особу на посаду, складає 3 роки.

За рішенням Ревізійної комісії Товариства (Протокол засідання Ревізійної комісії ради б/н від
20.02.2013 р.) обрано голову Ревізійної комісії: Агеєву Ірину Вікторівну (паспорт: серiя ВЕ номер
678663 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 15.05.2002 р.). Акцiями Товарис�
тва не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:
лаборант кафедри (Донецькій політехнічний інститут), бухгалтер, менеджер, заступник директора,
бухгалтер,  головний бухгалтер, бухгалтер.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади

Виконуючий обов'язки директора Євтушенко Олексій Миколайович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"САРНИФАРМАЦІЯ"

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2013 року об 11
год. в приміщенні аптеки № 6, кімната №6 (актовий зал) за адресою: Рівненська обл., м.
Сарни, вул. Ярослава Мудрого № 5. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії  по підрахунку голосів учасників загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про підсумки фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2012 рік.
5. Про розподіл чистого прибутку товариства за 2012 рік, нарахування та виплату дивідендів.

Основні показники фінансово � господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Місце проведення загальних зборів: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого
№5, у приміщенні аптеки №6, кімната №6 (актовий зал).

Реєстрація учасників зборів:  18 квітня 2013 р. з 10�00 год. до 10�45 год. за місцем про�
ведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 12 квітня 2013 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника зборів.
Відкриття зборів: 18 квітня 2013 року об 11�00 годині.       
Ознайомлення з матеріалами зборів � в бухгалтерії підприємства щоденно з 9�00 до

10�00 год.
Довідки за телефоном: (03655) 3�20�03, 3�27�75, 097 507�12�26.  

Директор ПАТ  Петришин Р.М.

Правління ПРАТ "РІВНЕЛІФТ"
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів 09 квітня 2013 року об 11 годині за

адресою: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40а, кімната №1 (кабінет голови правління).
Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників загальних зборів акціонерів.
3. Звіт  голови правління.
4. Звіт ревізійної комісії про результати перевірки діяльності товариства у 2012 році.
5. Затвердження результатів фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік.
6. Обрання членів наглядової ради.
7. Порядок розподілу прибутків.
Місце проведення загальних зборів: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40 а, кімната №1 (кабінет

голови правління).
Реєстрація учасників зборів: 09 квітня 2013 р. з 10�00 до 10�50 год.  за місцем проведення

зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 03 квітня 2013 року. Акціонерам мати при со�
бі паспорт, представникам акціонерів � належним чином оформлені довіреності та паспорт.

Відкриття зборів: 09 квітня 2013 року об 11�00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів � в приймальній  підприємства щоденно з 9�00 до 10�

00 год. 
Контактний телефон: (0362) 64�03�27.

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

Правління ПрАТ "Рівнеліфт"  

Найменування показників 2011 р. 2012 р.
Усього активів 3229 3358
Основні засоби 1106 1039
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 1790 1921
Сумарна дебіторська заборгованість 44 45
Грошові кошти та їх еквівалент 283 367
Неросподілений прибуток 1205 1279
Власний капітал 2335 2417
Статутний капітал 882 882
Довгострокові зобов’язання � �
Поточні зобов’язання 894 941
Чистий прибуток 122 157
Середньорічна кількість акцій (шт.) 705651 705651
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду 71 69

Найменування показника
Період

Звітний 2012 р. Попередній 2011р.
Усього активів 5463 4177
Основні засоби 892 857
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 155 211
Сумарна дебіторська заборгованість 4200 2848
Грошові кошти та їх еквіваленти 207 252
Нерозподілений прибуток 2688 1937
Власний капітал 3773 2983
Статутний капітал 258 258
Довгострокові зобов’язання 320 370
Поточні зобов’язання 1370 824
Чистий прибуток (збиток) 790 279
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1032148 1032148
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.) � �

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 87 88



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №41, 28 лютого 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

що знаходиться за адресою: вул. Щепкіна, 53, м. Дніпропетровськ, Україна, повідомляє про прове�
дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2013 року у конференц�залі на
3�му поверсі спортивно�культурного центру на вул. Щепкіна (за місцезнаходженням товариства).

Початок зборів � о 13 год. 30 хв., початок реєстрації учасників зборів � о 12 год., закінчення реєс�
трації � о 13 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах � станом на 05 квітня 2013 р.
Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціонера � паспорт

і належним чином оформлену та посвідчену довіреність.
Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт правління про роботу в період між загальними зборами акціонерів, результати фінансово�

господарської діяльності товариства у 2012 році та її перспективи на 2013 рік.
3. Звіт наглядової ради про роботу в період між загальними зборами акціонерів.
4. Звіт ревізійної комісії про роботу в період між загальними зборами акціонерів та її висновки за

підсумками перевірки фінансово�господарської діяльності товариства за результатами 2012 фінан�
сового року.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. 
6. Розподіл прибутків та збитків товариства.
7. Про внесення змін до статуту товариства та до його внутрішніх нормативних документів. 
8. Обрання голови та членів правління товариства.
9. Обрання членів наглядової ради товариства.
10. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
11. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ра�

ди та ревізійної комісії товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, ро�

біт або послуг, що є предметами таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за дани�
ми останньої річної фінансової звітності товариства.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери
та/або їх представники можуть ознайомитися:

�в період від дати надіслання їм повідомлень про проведення зборів до дати зборів � у департамен�
ті корпоративних відносин товариства (ДКВ), що міститься на вул. Челябінській у м. Дніпропетровс�
ьку (другий поверх приміщення відділу кадрів, центральна прохідна, кімнати №9, 11) у робочі дні

п'ятиденного робочого тижня  з 9�00 до 12�00 та з 13�00 до 16�00; 
� в день зборів � у місці проведення зборів. 
Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами � член наг�

лядової ради, начальник ДКВ Чехлата В.П.
Необхідні консультації та інформацію можна також отримати за телефоном: (0562) 36�58�96 (ДКВ).
Акціонери мають право надати пропозиції щодо змін порядку денного зборів не пізніше 20 днів (за

датою отримання пропозиції товариством) до дня зборів �  письмово, згідно до вимог чинного зако�
нодавства.

У випадку внесення змін до порядку денного зборів відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10
днів до зборів буде опубліковане в бюлетені "Відомості НКЦПФР" та розміщене в мережі Інтернет в
загальнодоступній базі даних НКЦПФР (www.stockmarket.gov.ua), а також на сайті товариства
(www.aodaz.com.ua).

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 494999 542050
Основні засоби 96354 103008
Довгострокові фінансові інвестиції 106917 129472
Запаси 91980 66969
Сумарна дебіторська заборгованість 81980 152202
Грошові кошти та їх еквіваленти 14004 12741
Нерозподілений прибуток �62039 �84001
Власний капітал 62137 39961
Статутний капітал 8200 8200
Довгострокові зобов’язання 332051 322561
Поточні зобов’язання 68346 163686
Чистий прибуток (збиток) 21962 �2984
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32798560 32798560
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2709 2645

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 

ПАТ "КРИММОЛОКО"!
Наглядова рада  Публічного Акціонерного Товариства "Криммолоко" (надалі � Товариство) пові�

домляє своїх акціонерів про проведення річних  загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квіт�
ня 2013 року о 10 годині 15 хвилин за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Сімферополь,
вул. Севастопольська, 35, адміністративно�побутовий корпус, приміщення кафе "Мокко".

Реєстрація учасників зборів буде здійснюватися в приміщенні кафе " Мокко" в день проведення
загальних зборів з 9 до 10 години.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів �   12
квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови, секретаря та  лічильної комісії  загальних зборів  акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення  річних загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження  звітів наглядової ради, правління та ревізійної комісії  Товариства за

2012 рік.
4. Розгляд та затвердження Висновку  ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку  розподілу прибутку (збитків) за 2012 рік та планових   показників     роз�

поділу прибутку на 2013 рік.
7. Про ліквідацію філіі Товариства � "Білогірський молочний завод" .
8. Затвердження Змін та Доповнень до Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи на

підписання Змін та Доповнень до Статуту Товариства та проведення їх  державної  реєстрації.
Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, який  ідентифікує його особу,

а представнику акціонера  також документ, що підтверджує повноваження представника на участь
у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести
пропозиції  по питанням, які включені до  порядку  денного  загальних зборів, шляхом надсилання
на адресу Товариства письмового повідомлення зі своїми  пропозиціями у порядку, встановленому
Статутом Товариства. 

З документами по питанням порядку денного акціонери  можуть ознайомитися від дати надсилан�

ня повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати їх проведення  у правлінні  То�
вариства, кабінет по роботі з акціонерами, в робочий час з 9 до 17 години, перерва з 12 до 13 годи�
ни, за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 35. тел.(0652) 27�21�73, відповідальний �
Квитко Валентина Миколаївна, та в день проведення  загальних  зборів за місцем  їх  проведення до
початку зборів. 

Телефон для довідок: (0652) 27 21 73.
Основні показники фінансово�господарської діяльності

ПАТ " Криммолоко" у 2012 році (тис.грн.)    

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ "КРИММОЛОКО"

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МІСТОБУДІВНИК�ДНІПРО" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, прос�

пект Миру, буд. 3) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 02
квітня 2013 року о 10 годині 00 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Миру, буд. 3, кімната 1. Да�
та складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 27 бе�
резня 2013 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про фінансово�господарську діяльність Товариства за 2012 рік. Прийняття рі�

шення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012

рік.
4. Затвердження висновків незалежного аудитора за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з 09:30 год. до 09:50 год. за

місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах Товариства при собі необхід�
но мати: акціонерам � документ, який посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів � довіре�
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чин�
ного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та доку�
мент, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів за

адресою: 49130, м. Дніпропетровськ, пр. Миру, буд. 3, кімната 1, у робочі дні з 10.00 до 12.00 та до
початку загальних зборів у день їх проведення за адресою: 49130, м. Дніпропетровськ, пр. Миру,
буд. 3, кімната 1. Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів � Голова правління.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (056) 790�17�12.

Основні показники фінансово�господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2012 р.

Найменування показника
Період

2012 р. 2011 р.
Усього активів 51333 72613
Основні засоби 35403 53136
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 2767 3304
Сумарна дебіторська заборгованість 2217 2169
Грошові кошти та їх еквівалент 333 253
Нерозподілений прибуток (збиток) �17204 �10843
Власний капітал 3665 20931
Статутний  капітал 13866 13866
Довгострові зобов’язання � 310
Поточні зобов’язання 47409 51312
Чистий прибуток (збиток) �5665 �10749
Середньорічна кількість акцій 55463080 55463080
Кількість власних  акцій, які викуплені протягом періоду (шт). 0 0

Загальна сума коштів, яка витрачена на викуп власних акцій протягом
періоду 

0 0

Чисельність робітників на кінець періоду ( осіб) 337 416

Найменування показника Звітний період Попередній період

Усього активів 1541,5 2264,7
Основні засоби 901,3 1463,7
Довгострокові фінансові інвестиції 160,0 160,0
Запаси � �
Сумарна дебіторська заборгованість � �
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,7 3,2
Нерозподілений прибуток 151,6 38,1
Власний капітал 1505,8 1392,3
Статутний капітал 1500,0 1500,0
Довгострокові зобов’язання � �
Поточні зобов’язання 35,7 872,4
Чистий прибуток (збиток) 113,5 5,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 19 �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

95000,0 �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 12
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

що знаходиться за адресою: вул. Щепкіна, 53, м. Дніпропетровськ, Україна, повідомляє про прове�
дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2013 року у конференц�залі на
3�му поверсі спортивно�культурного центру на вул. Щепкіна (за місцезнаходженням товариства).

Початок зборів � о 13 год. 30 хв., початок реєстрації учасників зборів � о 12 год., закінчення реєс�
трації � о 13 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах � станом на 05 квітня 2013 р.
Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціонера � паспорт

і належним чином оформлену та посвідчену довіреність.
Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт правління про роботу в період між загальними зборами акціонерів, результати фінансово�

господарської діяльності товариства у 2012 році та її перспективи на 2013 рік.
3. Звіт наглядової ради про роботу в період між загальними зборами акціонерів.
4. Звіт ревізійної комісії про роботу в період між загальними зборами акціонерів та її висновки за

підсумками перевірки фінансово�господарської діяльності товариства за результатами 2012 фінан�
сового року.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. 
6. Розподіл прибутків та збитків товариства.
7. Про внесення змін до статуту товариства та до його внутрішніх нормативних документів. 
8. Обрання голови та членів правління товариства.
9. Обрання членів наглядової ради товариства.
10. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
11. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ра�

ди та ревізійної комісії товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, ро�

біт або послуг, що є предметами таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за дани�
ми останньої річної фінансової звітності товариства.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери
та/або їх представники можуть ознайомитися:

�в період від дати надіслання їм повідомлень про проведення зборів до дати зборів � у департамен�
ті корпоративних відносин товариства (ДКВ), що міститься на вул. Челябінській у м. Дніпропетровс�
ьку (другий поверх приміщення відділу кадрів, центральна прохідна, кімнати №9, 11) у робочі дні

п'ятиденного робочого тижня  з 9�00 до 12�00 та з 13�00 до 16�00; 
� в день зборів � у місці проведення зборів. 
Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами � член наг�

лядової ради, начальник ДКВ Чехлата В.П.
Необхідні консультації та інформацію можна також отримати за телефоном: (0562) 36�58�96 (ДКВ).
Акціонери мають право надати пропозиції щодо змін порядку денного зборів не пізніше 20 днів (за

датою отримання пропозиції товариством) до дня зборів �  письмово, згідно до вимог чинного зако�
нодавства.

У випадку внесення змін до порядку денного зборів відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10
днів до зборів буде опубліковане в бюлетені "Відомості НКЦПФР" та розміщене в мережі Інтернет в
загальнодоступній базі даних НКЦПФР (www.stockmarket.gov.ua), а також на сайті товариства
(www.aodaz.com.ua).

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 494999 542050
Основні засоби 96354 103008
Довгострокові фінансові інвестиції 106917 129472
Запаси 91980 66969
Сумарна дебіторська заборгованість 81980 152202
Грошові кошти та їх еквіваленти 14004 12741
Нерозподілений прибуток �62039 �84001
Власний капітал 62137 39961
Статутний капітал 8200 8200
Довгострокові зобов’язання 332051 322561
Поточні зобов’язання 68346 163686
Чистий прибуток (збиток) 21962 �2984
Середньорічна кількість акцій (шт.) 32798560 32798560
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом року

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2709 2645

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 

ПАТ "КРИММОЛОКО"!
Наглядова рада  Публічного Акціонерного Товариства "Криммолоко" (надалі � Товариство) пові�

домляє своїх акціонерів про проведення річних  загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квіт�
ня 2013 року о 10 годині 15 хвилин за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Сімферополь,
вул. Севастопольська, 35, адміністративно�побутовий корпус, приміщення кафе "Мокко".

Реєстрація учасників зборів буде здійснюватися в приміщенні кафе " Мокко" в день проведення
загальних зборів з 9 до 10 години.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів �   12
квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови, секретаря та  лічильної комісії  загальних зборів  акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення  річних загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження  звітів наглядової ради, правління та ревізійної комісії  Товариства за

2012 рік.
4. Розгляд та затвердження Висновку  ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку  розподілу прибутку (збитків) за 2012 рік та планових   показників     роз�

поділу прибутку на 2013 рік.
7. Про ліквідацію філіі Товариства � "Білогірський молочний завод" .
8. Затвердження Змін та Доповнень до Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи на

підписання Змін та Доповнень до Статуту Товариства та проведення їх  державної  реєстрації.
Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, який  ідентифікує його особу,

а представнику акціонера  також документ, що підтверджує повноваження представника на участь
у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести
пропозиції  по питанням, які включені до  порядку  денного  загальних зборів, шляхом надсилання
на адресу Товариства письмового повідомлення зі своїми  пропозиціями у порядку, встановленому
Статутом Товариства. 

З документами по питанням порядку денного акціонери  можуть ознайомитися від дати надсилан�

ня повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати їх проведення  у правлінні  То�
вариства, кабінет по роботі з акціонерами, в робочий час з 9 до 17 години, перерва з 12 до 13 годи�
ни, за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 35. тел.(0652) 27�21�73, відповідальний �
Квитко Валентина Миколаївна, та в день проведення  загальних  зборів за місцем  їх  проведення до
початку зборів. 

Телефон для довідок: (0652) 27 21 73.
Основні показники фінансово�господарської діяльності

ПАТ " Криммолоко" у 2012 році (тис.грн.)    

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ "КРИММОЛОКО"

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МІСТОБУДІВНИК�ДНІПРО" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, прос�

пект Миру, буд. 3) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 02
квітня 2013 року о 10 годині 00 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Миру, буд. 3, кімната 1. Да�
та складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 27 бе�
резня 2013 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про фінансово�господарську діяльність Товариства за 2012 рік. Прийняття рі�

шення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012

рік.
4. Затвердження висновків незалежного аудитора за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з 09:30 год. до 09:50 год. за

місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах Товариства при собі необхід�
но мати: акціонерам � документ, який посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів � довіре�
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чин�
ного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та доку�
мент, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів за

адресою: 49130, м. Дніпропетровськ, пр. Миру, буд. 3, кімната 1, у робочі дні з 10.00 до 12.00 та до
початку загальних зборів у день їх проведення за адресою: 49130, м. Дніпропетровськ, пр. Миру,
буд. 3, кімната 1. Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів � Голова правління.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (056) 790�17�12.

Основні показники фінансово�господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2012 р.

Найменування показника
Період

2012 р. 2011 р.
Усього активів 51333 72613
Основні засоби 35403 53136
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 2767 3304
Сумарна дебіторська заборгованість 2217 2169
Грошові кошти та їх еквівалент 333 253
Нерозподілений прибуток (збиток) �17204 �10843
Власний капітал 3665 20931
Статутний  капітал 13866 13866
Довгострові зобов’язання � 310
Поточні зобов’язання 47409 51312
Чистий прибуток (збиток) �5665 �10749
Середньорічна кількість акцій 55463080 55463080
Кількість власних  акцій, які викуплені протягом періоду (шт). 0 0

Загальна сума коштів, яка витрачена на викуп власних акцій протягом
періоду 

0 0

Чисельність робітників на кінець періоду ( осіб) 337 416

Найменування показника Звітний період Попередній період

Усього активів 1541,5 2264,7
Основні засоби 901,3 1463,7
Довгострокові фінансові інвестиції 160,0 160,0
Запаси � �
Сумарна дебіторська заборгованість � �
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,7 3,2
Нерозподілений прибуток 151,6 38,1
Власний капітал 1505,8 1392,3
Статутний капітал 1500,0 1500,0
Довгострокові зобов’язання � �
Поточні зобов’язання 35,7 872,4
Чистий прибуток (збиток) 113,5 5,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 19 �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

95000,0 �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 12

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СІМФЕРОПОЛЬСЬКА ДЗЕРКАЛЬНА ФАБРИКА" повідом�

ляє  про проведення річних Загальних зборів акціонерів, призначених на 18 квітня 2013 ро�
ку на 14:00 годин за адресою:  АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 55, кабінет
Голови правління.

Місцезнадходження товариства: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська,
55.

Реєстрація акціонерів  для участі в річних Загальних зборах відбудеться 18 квітня 2013
року з 12:00 до 13:30 годин за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонері, які мають право брати участь у Загальних зборах � 12
квітня 2013 року.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам необхідно мати документ, що посвідчує особу,
представникам акціонерів � додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні
на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря  річних Загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів. 
3. Звіт  виконавчого органу про фінансово�господарську діяльність Товариства за 2012

рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження звіту ревізора Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
Під час підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонери можут ознайоми�

тись з матеріалами зборів за місцезнаходженням  Товариства у робочі дні (з Понеділка до
Четверга), с 9:00 до 17:00 г., перерва с 12:00 до 13:00 г.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами � заступник го�
лови правління  Громницька Т.В. Телефон для довідок: (0652) 44�14�90.

Основні показники фінансово�господарської діяльності 
ПРАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКА ДЗЕРКАЛЬНА ФАБРИКА" (тис. грн.) за 2011�2012 рік.

Голова правління ПрАТ "Сімферопольська дзеркальна фабрика" Обеснюк В. Т.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ"

(місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, ВУ�
ЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В)  повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 01.04.2013 року за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жов�
тневий район, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В, зала засідань. Дата складання переліку акці�
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборах � 15.02.2013 р. Початок зборів о 10:00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Зміна складу Наглядової ради.
3. Зміна складу Ревізійної комісії.
4. Переобрання виконавчого органу.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра�

ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільно�правових договорів з членами  Наглядової ради.

7. Затвердження звіту виконавчого органу.
8. Затвердження звіту наглядової ради.
9. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора).
10. Затвердження річного звіту товариства.
11. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік. 
13. Затвердження нової редакції принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. 
14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товарис�

твом протягом року.
15. Затвердження внутрішніх положень та  інших внутрішніх документів товариства.
16. Зміна найменування товариства.
17. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз�
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,
Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В, зала засідань. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами � Директор � Чайка Ірина
Едуардівна, тел. (056) 790�03�54.

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50. Для участі у зборах не�
обхідно мати: акціонерам � документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково до�
віреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається за три робо�
чих дні до дня проведення Зборів на 26.03.2013 року.

Директор Чайка Ірина Едуардівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКІНВЕСТ�ЛАЕРТ"
(місцезнаходження 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУ�

ЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 4 Б)  повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбу�
дуться 01.04.2013 року за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль�
ний район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 4 Б, другий поверх, кабінет №3. Дата складання переліку ак�
ціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів � 21.02.2013 р. Початок зборів о 17:00. 

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Зміна складу Наглядової ради.
3. Зміна складу Ревізійної комісії.
4. Переобрання виконавчого органу.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра�

ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільно�правових договорів з членами  Наглядової ради.

7. Затвердження звіту виконавчого органу.
8. Затвердження звіту наглядової ради.
9. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора).
10. Затвердження річного звіту товариства.
11. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік. 
13. Затвердження нової редакції принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. 
14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товарис�

твом протягом року.
15. Затвердження внутрішніх положень та  інших внутрішніх документів товариства.
16. Зміна найменування товариства.
17. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознай�

омитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо�
рів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ін�
дустріальний район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 4 Б, другий поверх, кабінет №3.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами � Голова Правління � Четве�
рик Тетяна Анатоліївна, тел. (056) 789�25�68.

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 16:30 до 16:50. Для участі у зборах не�
обхідно мати: акціонерам � документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково дові�
реність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається за три робочих
дні до дня проведення Зборів на 26.03.2013 року.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.)

Голова Правління Четверик Тетяна Анатоліївна

Найменування показника
Період

Звітний 2012 р.
Попередній

2011р.
Усього активів 661,6 666,9
Основні засоби 226,6 264,8
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 356,3 93,6
Сумарна дебіторська заборгованість 153,3 547,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 151,6 26,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) �56,2 �62,5
Власний капітал 831,3 824,6
Статутний капітал 192,5 192,5
Довгострокові зобов'язання � �
Поточні зобов'язання 72,4 122,6
Чистий прибуток (збиток) 6,7 4,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 769880 769880
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

� �

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

� �

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 19 28

Найменування показника
звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 8 814 13 532
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 56 37
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 196
Нерозподілений прибуток 813 811
Власний капітал 8 813 8 811
Статутний капітал 8 000 8 000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1 4 721
Чистий прибуток (збиток) 2 6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 000 000 8 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 7

Найменування показника
звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 102 320 173 197
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 5
Довгострокові фінансові інвестиції 86 053 86 057
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 50 000
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 098 1 096
Нерозподілений прибуток 430 427
Власний капітал 16 970 16 967
Статутний капітал 16 540 16 540
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 85 350 155 930
Чистий прибуток 3 7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 540 000 16 540 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 14
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТФІНАНС "КОРУНД"
(місцезнаходження 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,

ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32�В)  повідомляє про проведення річних загальних зборів акці�
онерів, які відбудуться 01.04.2013 року за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет�
ровськ, Індустріальний район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32�В, зала засідань. Дата складан�
ня переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборах � 15.02.2013 р. Початок
зборів о 15.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Зміна складу Наглядової ради.
3. Зміна складу Ревізійної комісії.
4. Переобрання виконавчого органу.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра�

ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільно�правових договорів з членами  Наглядової ради.

7. Затвердження звіту виконавчого органу.
8. Затвердження звіту наглядової ради.
9. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора).
10. Затвердження річного звіту товариства.
11. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік. 
13. Затвердження нової редакції принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. 
14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товарис�

твом протягом року.
15. Затвердження внутрішніх положень та  інших внутрішніх документів товариства.
16. Зміна найменування товариства.
17. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознай�

омитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо�
рів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ін�
дустріальний район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32�В, зала засідань. Посадова особа відпо�

відальна за порядок ознайомлення з документами � Голова Правління Помінов Олег Володимирович,
тел. (056) 789�50�48.

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 14:30 до 14:50. Для участі у зборах не�
обхідно мати: акціонерам � документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково дові�
реність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину за
три робочих дні до дня проведення Зборів 26 березня 2013 року.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.)

Голова Правління О.В.Помінов

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕР�
СИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ�

НИЙ ФОНД "СТАНДАРТ ПРЕМІУМ"
(код ЄДРПОУ 36926999, місцезнаходження:  49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет�

ровськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В), повідомляє про проведення
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01.04.2013 року за адресою: 49000, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В, зала засі�
дань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів �
20.02.2013 р. Початок зборів о 11.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження незалежного аудитора.
3. Затвердження договору з незалежного аудитора.
4. Обрання   членів   наглядової   ради, затвердження  умов  цивільно�правових договорів,  що  ук�

ладатимуться  з  ними,  встановлення  розміру  їх  винагороди,  обрання особи,  яка  уповноважу�
ється  на  підписання  цивільно�правових   договорів   з членами наглядової ради.

5. Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів наглядової ради
6. Звіт наглядової ради.
7. Зміна місцезнаходження товариства.
8. Затвердження річного звіту товариства.
9. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік. 
11. Затвердження положень про органи Товариства,  а також внесення змін до них. 
12. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись това�

риством протягом року.
13. Затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та зберігачем;
14. Внесення змін до регламенту та інвестиційної декларації Товариства.
15. Затвердження рішень про розірвання, укладання, внесення змін до договорів з компанією з

управління активами та зберігачем.
16. Зміна найменування товариства
17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства
18. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз�
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет�
ровськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами � Голова наглядової ради
� Класс Дмитро Михайлович тел. (056) 790�03�52.

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться
у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10:30 до 10:50. Для участі у зборах
необхідно мати: акціонерам � документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24
годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 26 березня 2013 року.

Голова наглядової ради Класс Д.В.

Найменування показника
звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 55 316,9 53 565,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0,9 0,9
Довгострокові фінансові інвестиції 10 492,0 3 366,2
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 92,4 907,6
Нерозподілений прибуток 24,7 20,3
Власний капітал 27 168,5 4 370,3
Статутний капітал 4 350 4 350
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 28 148,4 49 195,4
Чистий прибуток (збиток) 4,4 2,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 350 000 4 350 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Найменування показника
звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 180 342 182 199
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 93 348 93 923
Нерозподілений прибуток (збиток) 206 160
Власний капітал 180 332 182 168
Статутний капітал 180 000 180 000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 10 31
Чистий прибуток (збиток) 46 15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 800 000 1 800 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРАВАЙ"
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРАВАЙ";
1.2. Організаційно�правова форма емітента: Публiчне акцiонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00384414;
1.4. Місцезнаходження емітента: 61135, м. Харкiв, вул. Гв. Широнiнцiв, 1�а;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 737�87�85, (057) 737�25�77;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 00384414@sodruzhestvo.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://karavay.nr�avers.com.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Посадова особа Головний бухгалтер Маскiна Валентина Григорiвна (паспорт: серiя ММ но�

мер 999857 виданий Московським МВ ХМУ УМВС У в Харківській обл. 06.09.2001 року)
звільнена 26.02.2013 року на пiдставi поданої заяви за згодою сторiн. Володiє часткою в ста�
тутному капiталi емiтента 0.012% (1680 штук простих iменних акцiй). Непогашеної судимос�
тi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на поса�
дi � з 11.06.2003 року. Рiшення прийнято Генеральним директором товариства (наказ № 2� К
вiд 26.02.2013 р.). 

Посадова особа Головний бухгалтер Полiщук Свiтлана Борисiвна (паспорт: серiя МК номер
446780 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 25.02.1997
року) призначена з 27.02.2013 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу � на безстроковий
термiн. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: учень фрезерувальни�
ка (Лозiвський ковальсько�механiчний завод), iнженер � лаборант (Харкiвський велосипед�
ний завод iменi Г.I. Петровського), iнженер � технолог (Харкiвський велосипедний завод iме�
нi Г.I. Петровського), iнженер � конструктор (Харкiвський велосипедний завод iменi Г.I. Пет�
ровського), технiк � диспетчер (Харкiвський велосипедний завод iменi Г.I. Петровського), го�
ловний бухгалтер (ТОВ "Флора лтд", ТОВ фiрма "Арес", ТОВ Фiрма "Iнсар", ТОВ фiрма "Кан�
сей", ТОВ фiрма "Коммерс", ТОВ "Артемiда � Плюс", ТОВ "Славiя � Харкiв" ТОВ "Балкомзвязок",
ТОВ "Фактор � Друк", ТОВ "Олна", ТОВ "Малiнiвський склозавод", ДП "Iллiч�Агро�Крим" ПАТ
"ММК iм. Iллiча", ПП "ОСАН", ПрАТ "Хлiбзавод "Салтiвський"), бухгалтер (ТОВФiрма "Будком�
плекслтд", ТОВ "Богатир"), офiс � менеджер (ТОВ "Альфа � Щит"), фiнансовий директор (ТОВ
"Долина"), аудитор (ПФ "Гамма � 55"). Рiшення прийнято Генеральним директором товариства
(Наказ № 2�К вiд 26.02.2013 року).

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові�

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади

Генеральний директор  Деркач Руслан Iванович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТФІНАНС "КОРУНД"
(місцезнаходження 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,

ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32�В)  повідомляє про проведення річних загальних зборів акці�
онерів, які відбудуться 01.04.2013 року за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет�
ровськ, Індустріальний район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32�В, зала засідань. Дата складан�
ня переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборах � 15.02.2013 р. Початок
зборів о 15.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Зміна складу Наглядової ради.
3. Зміна складу Ревізійної комісії.
4. Переобрання виконавчого органу.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ра�

ди, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільно�правових договорів з членами  Наглядової ради.

7. Затвердження звіту виконавчого органу.
8. Затвердження звіту наглядової ради.
9. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора).
10. Затвердження річного звіту товариства.
11. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік. 
13. Затвердження нової редакції принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. 
14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товарис�

твом протягом року.
15. Затвердження внутрішніх положень та  інших внутрішніх документів товариства.
16. Зміна найменування товариства.
17. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознай�

омитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних збо�
рів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ін�
дустріальний район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32�В, зала засідань. Посадова особа відпо�

відальна за порядок ознайомлення з документами � Голова Правління Помінов Олег Володимирович,
тел. (056) 789�50�48.

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у
день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 14:30 до 14:50. Для участі у зборах не�
обхідно мати: акціонерам � документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково дові�
реність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину за
три робочих дні до дня проведення Зборів 26 березня 2013 року.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.)

Голова Правління О.В.Помінов

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕР�
СИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ�

НИЙ ФОНД "СТАНДАРТ ПРЕМІУМ"
(код ЄДРПОУ 36926999, місцезнаходження:  49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет�

ровськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В), повідомляє про проведення
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01.04.2013 року за адресою: 49000, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В, зала засі�
дань. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів �
20.02.2013 р. Початок зборів о 11.00.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження незалежного аудитора.
3. Затвердження договору з незалежного аудитора.
4. Обрання   членів   наглядової   ради, затвердження  умов  цивільно�правових договорів,  що  ук�

ладатимуться  з  ними,  встановлення  розміру  їх  винагороди,  обрання особи,  яка  уповноважу�
ється  на  підписання  цивільно�правових   договорів   з членами наглядової ради.

5. Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів наглядової ради
6. Звіт наглядової ради.
7. Зміна місцезнаходження товариства.
8. Затвердження річного звіту товариства.
9. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік. 
11. Затвердження положень про органи Товариства,  а також внесення змін до них. 
12. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись това�

риством протягом року.
13. Затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та зберігачем;
14. Внесення змін до регламенту та інвестиційної декларації Товариства.
15. Затвердження рішень про розірвання, укладання, внесення змін до договорів з компанією з

управління активами та зберігачем.
16. Зміна найменування товариства
17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства
18. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис. грн.)

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз�
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних
зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет�
ровськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33�В зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами � Голова наглядової ради
� Класс Дмитро Михайлович тел. (056) 790�03�52.

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться
у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10:30 до 10:50. Для участі у зборах
необхідно мати: акціонерам � документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково
довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24
годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 26 березня 2013 року.

Голова наглядової ради Класс Д.В.

Найменування показника
звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 55 316,9 53 565,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0,9 0,9
Довгострокові фінансові інвестиції 10 492,0 3 366,2
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 92,4 907,6
Нерозподілений прибуток 24,7 20,3
Власний капітал 27 168,5 4 370,3
Статутний капітал 4 350 4 350
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 28 148,4 49 195,4
Чистий прибуток (збиток) 4,4 2,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 350 000 4 350 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Найменування показника
звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 180 342 182 199
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 93 348 93 923
Нерозподілений прибуток (збиток) 206 160
Власний капітал 180 332 182 168
Статутний капітал 180 000 180 000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 10 31
Чистий прибуток (збиток) 46 15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 800 000 1 800 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРАВАЙ"
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРАВАЙ";
1.2. Організаційно�правова форма емітента: Публiчне акцiонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00384414;
1.4. Місцезнаходження емітента: 61135, м. Харкiв, вул. Гв. Широнiнцiв, 1�а;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 737�87�85, (057) 737�25�77;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 00384414@sodruzhestvo.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://karavay.nr�avers.com.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Посадова особа Головний бухгалтер Маскiна Валентина Григорiвна (паспорт: серiя ММ но�

мер 999857 виданий Московським МВ ХМУ УМВС У в Харківській обл. 06.09.2001 року)
звільнена 26.02.2013 року на пiдставi поданої заяви за згодою сторiн. Володiє часткою в ста�
тутному капiталi емiтента 0.012% (1680 штук простих iменних акцiй). Непогашеної судимос�
тi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на поса�
дi � з 11.06.2003 року. Рiшення прийнято Генеральним директором товариства (наказ № 2� К
вiд 26.02.2013 р.). 

Посадова особа Головний бухгалтер Полiщук Свiтлана Борисiвна (паспорт: серiя МК номер
446780 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 25.02.1997
року) призначена з 27.02.2013 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу � на безстроковий
термiн. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: учень фрезерувальни�
ка (Лозiвський ковальсько�механiчний завод), iнженер � лаборант (Харкiвський велосипед�
ний завод iменi Г.I. Петровського), iнженер � технолог (Харкiвський велосипедний завод iме�
нi Г.I. Петровського), iнженер � конструктор (Харкiвський велосипедний завод iменi Г.I. Пет�
ровського), технiк � диспетчер (Харкiвський велосипедний завод iменi Г.I. Петровського), го�
ловний бухгалтер (ТОВ "Флора лтд", ТОВ фiрма "Арес", ТОВ Фiрма "Iнсар", ТОВ фiрма "Кан�
сей", ТОВ фiрма "Коммерс", ТОВ "Артемiда � Плюс", ТОВ "Славiя � Харкiв" ТОВ "Балкомзвязок",
ТОВ "Фактор � Друк", ТОВ "Олна", ТОВ "Малiнiвський склозавод", ДП "Iллiч�Агро�Крим" ПАТ
"ММК iм. Iллiча", ПП "ОСАН", ПрАТ "Хлiбзавод "Салтiвський"), бухгалтер (ТОВФiрма "Будком�
плекслтд", ТОВ "Богатир"), офiс � менеджер (ТОВ "Альфа � Щит"), фiнансовий директор (ТОВ
"Долина"), аудитор (ПФ "Гамма � 55"). Рiшення прийнято Генеральним директором товариства
(Наказ № 2�К вiд 26.02.2013 року).

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові�

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади

Генеральний директор  Деркач Руслан Iванович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР» 
(код за ЄДРПОУ 01555131, місцезнаходження Товариства — м. Житомир, вул. Михайлів-

ська, буд.21) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за тек-
стом — загальні збори), які призначені на 04 квітня 2013 року за адресою: м. Житомир,  
вул. Михайлівська, буд.21 (в кімнаті торгового відділу Товариства). Початок загальних зборів 
о 17 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведен-
ня загальних зборів 04 квітня 2013 року, початок реєстрації о 16 год. 00 хв., закінчення  
реєстрації о 16 год. 50 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Обрання членів лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення 2. 

загальних зборів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту 3. 

Ревізійної комісії Товариства.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.4. 
Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2012 році.5. 

Для проходження реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт), уповноваженим особам акціонерів — додатково 
довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до 
загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті директора Товариства за адре-
сою: м. Житомир, вул. Михайлівська, буд.21 на підставі наданого акціонером Товариству від-
повідного запиту, а в день проведення загальних зборів акціонерів — також у місці їх прове-
дення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор 
Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 
24 годину 29 березня 2013 року.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника Період

2011 р. 2012 р.
Усього активів 1649,7 1655,6
Основні засоби 453,0 448,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 543,4 556,0
Сумарна дебіторська заборгованість 15,2 389,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 346,8 1,1
Нерозподілений прибуток 502,7 524,5
Власний капітал 1503,9 1526,8
Статутний капітал 924,8 924,8
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 145,8 128,8
Чистий прибуток (збиток) 1,0 22,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3245 3245
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 19

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУГИНСЬКИй ХЛІБОЗАВОД» 

(код за ЄДРПОУ 00378796, місцезнаходження: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Дон-
ського, буд.56) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 
2013 року за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому 
залі Товариства). Початок загальних зборів о 14 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних 
зборів з 13.00 до 13.55 год. за місцем проведення загальних зборів 19 квітня 2013 року.

Перелік питань, виносених на голосування (Порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку про-

ведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік, звіту 

виконавчого органу за 2012 рік, звіту Ревізора Товариства за 2012 рік. Затвердження 
виснов ків Ревізора за 2012 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку (збитку) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 

порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні 
за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в кабінеті №1 дирек-
тора підприємства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — директор Невмержицький Володимир Миколайович. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 15 квітня 2013 року. Для 
участі у зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера 
або представника; довіреність на право участі у зборах — для представників акціонерів.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
 Найменування показника 2012 рік 2011 рік

Усього активів 1942 2075
Основні засоби 1137 1172
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 341 313
Сумарна дебіторська заборгованість 94 168
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 95
Нерозділений прибуток (непокритий збиток) 2 -98
Власний капітал 1196 1194
Статутний капітал 384 384
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 746 881
Чистий прибуток (збиток) 2 1
Середньорічна кількість акцій, шт. 1536964 1536964
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. - -
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 81 86

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕМОГА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМОГА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00413239
1.4. Місцезнаходження емітента: 67832, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 

буд. 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04851) 3-34-97, (04851) 3-34-97
1.6. Електронна поштова адреса емітента: peremoga@te.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 00413239.smida.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i 

бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

2. Текст повідомлення
26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів 

ПрАТ «ПЕРЕМОГА», у зв'язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи 1, яка володіла 
більше ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 4709751 (18.7837% статутного капіталу) до 
0 акцій, що складає 0.000%.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів 
ПрАТ «ПЕРЕМОГА», у зв'язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи 2, яка володіла 
більше ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 7643280 (30.483% статутного капіталу) до 
0 акцій, що складає 0.000%.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів 
ПрАТ «ПЕРЕМОГА», у зв'язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи 3, яка володіла 
більше ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 5850732 (23.3342% статутного капіталу) до 
0 акцій, що складає 0.000%.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів 
ПрАТ «ПЕРЕМОГА», у зв'язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи 4 став більше, 
але становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцій, та збiльшився з 2498811 до 
16260324 акцій, що складає 64.85% статутного капіталу.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів 
ПрАТ «ПЕРЕМОГА», у зв’язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи 5 став більше, 
але становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцій, та збiльшився з 2729962 до 
7439713 акцій, що складає 29.671% статутного капіталу.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правлiння  Яковенко Олексiй Iванович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМИР 57» 
(Код за ЄДРПОУ 02027345), місцезнаходження Товариства: м. Житомир, вул. Ватутіна, 

буд.57, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
24 квітня 2013 року за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, буд.57 (в кімнаті для засідань). 
Початок зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 09 год. 00 хв. 
до 09 год. 50 хв. 24 квітня 2013 року за місцем проведення зборів. 

Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на  
24-ту годину 18 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних 

зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту Ревізора за 2012 р. Затвердження висновків Ревізора за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства, отриманих за результатами роботи в 

2012 році.
6. Переобрання ревізора Товариства.
Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує осо-

бу, для представників акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами за-
конодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з мате-
ріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий 
час в приймальні директора Товариства за місцезнаходженням Товариства на підставі надано-
го акціонером Товариству відповідного письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — директор Товариства Дега Олег Віталійович. Теле-
фон для довідок: (0412) 41-91-34.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника Період

2012 р. 2011 р.
Усього активів 4189,9 4015,8
Основні засоби 2450,7 2787,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 100,9 93,2
Сумарна дебіторська заборгованість 694,4 823,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 58,5 8,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 690,4 92,6
Власний капітал 2520,2 622,4
Статутний капітал 1500 200,00
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1669,7 3393,4
Чистий прибуток (збиток) 597 -8,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2000000 2000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 15
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Інформація для публікації та персонального повідомлення кожного акціонера

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ВТОРИННІ РЕСУРСИ», 

що знаходиться за адресою: Україна, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Виставоч-
на, 2Г (код ЄДРПОУ 24714951) повідомляє Вас, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуть-
ся 04 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: Україна, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, 
вул. Виставочна, 2Г (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10:00 до 10:45 год. Всім пред-
ставникам акціонерів мати оформлені належним чином доручення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 29 бе-
резня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Звіт наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту нагля-

дової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про 

фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. Затверджен-

ня розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
11. Про затвердження рішення Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Вторинні ресурси» 

значних правочинів з ПАТ «ВТБ Банк» та схвалення таких правочинів.
12. Затвердження рішень Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Вторинні ресурси» значних 

правочинів з іншими банками та фінансовими установами та схвалення таких правочинів.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Вторинні ресурси» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітній попередній

Усього активів 106 057 59 290
Основні засоби 56 656 6 914
Довгострокові фінансові інвестиції 40 295 40 295
Запаси 3 136 4 059
Сумарна дебіторська заборгованість 5 964 4 902
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 2
Нерозподілений прибуток -34 199 - 31 565
Власний капітал 23 332 -23 945
Статутний капітал 4 277 4 277
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 82 725 83 235
Чистий прибуток (збиток) (2 634) (418)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 85 534 215 85 534 215
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 87 83

Для реєстрації необхідно надати документ, що посвідчує особу; для представників акціоне-
рів — доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства 
України.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів ак-
ціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00 години, за адресою: Кіровоград-
ська обл., м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г, (кімн. юриста).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — Багаченко Г.М.

Телефон для довідок: 569126.
Правління ПАТ «Вторинні Ресурси»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНБАСАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ» 

(надалі також — Товариство, код ЄДРПОУ — 04634635, місцезнаходження: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 11) повідомляє про проведення річних загальних зборів акці-
онерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «08» квітня 2013 року о 12.00 годині за адресою: Ми
колаївська область, м. южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 11, 3 поверх, актовий зал № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 08.04.2013 року з 
11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «02» квітня 
2013 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 

2012 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2012 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
9. Про припинення Товариства шляхом ліквідації.
10. Про обрання ліквідаційної комісії Товариства (обрання голови та членів ліквідаційної комісії Това-

риства).
11. Про порядок та строки припинення Товариства шляхом його ліквідації.
12. Про порядок та строки для заявлення претензій кредиторами Товариства.
13. Про надання ліквідаційній комісії Товариства повноважень для здійснення усіх необхідних дій для 

припинення Товариства шляхом ліквідації.
14. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Товариства, що може залишитися 

після задоволення вимог кредиторів.
15. Про припинення повноважень органів Товариства у зв’язку з прийняттям рішення щодо припинен-

ня Товариства.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 2012 

р.
попередній 

2011 р.
Усього активів 3645 15139
Основні засоби 1 2337
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9 4935
Сумарна дебіторська заборгованість 3429 5819
Грошові кошти та їх еквіваленти 206 1326
Нерозподілений прибуток 93 185
Власний капітал 1159 4099
Статутний капітал 764 764
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2486 11040
Чистий прибуток (збиток)  93 185
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1527060 1527060
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 371

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки 
до загальних зборів: З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів 
в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 14-00 за адресою: Миколаївська область, м. Южно-
українськ, Промисловий майданчик, 11, оф. 2, звернувшись із заявою складеною у довільній формі.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Коверко М.В.
Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що посвідчує особу; представникам 

акціонерів — доручення на право участі у зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України, 
та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном: (05136) 24266.

Інформація для публікації та персонального повідомлення кожного акціонера
Публічне акціонерне товариство «Олександріявтормет» (код ЄДРПОУ 30384897), що зна-

ходиться за адресою: Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Паризької комуни, 
буд. 17, повідомляє Вас, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 04 квітня 2013 року 
о 14.00 годині за адресою: Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Паризької комуни, 
буд. 17 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 до 13:45 год. Для реє-
страції необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів — доручен-
ня на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 29 бе-
резня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік.
5. Звіт наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту нагля-

дової ради.
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про 

фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. Затверджен-

ня розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Звіт ліквідаційної комісії.
11. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства.

12. Відкликання та обрання членів ліквідаційної комісії.
13. Розгляд питання про продаж майна Товариства.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Олександріявтормет» (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітній попередній
Усього активів 4 230 6 114
Основні засоби 498 808
Довгострокові фінансові інвестиції 47 47
Запаси 993 1 362
Сумарна дебіторська заборгованість 2 656 3 416
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 157
Нерозподілений прибуток -2 383 3421
Власний капітал - -
Статутний капітал 825 825
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1 005
Чистий прибуток (збиток) -1 021 -807
Середньорічна кількість акцій (шт.) 82 500 82 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 30

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів ак-
ціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00 години, за адресою: Кіровоград-
ська обл., м. Олександрія, вул. Паризької комуни, буд. 17 (кімн. секретаря).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — голова ліквідаційної комісії.

Телефон для довідок: 05235 72 845.
Ліквідаційна комісія ПАТ «Олександріявтормет»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕКСАНДРІЯВТОРМЕТ» 



№41, 28 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25

ПАТ «ТФ «РОЗА»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Правління ПАТ «ТФ «РОЗА», ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 00307313 (надалі — Това-
риство) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
17 квітня 2013 року о 14.00 годині за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 38/40, конференц
зал.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році, визна-

чення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

7. Про затвердження висновків Ревізійної комісії та фінансової звітності Товариства за 
2012 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складатиметься уповноваженим 

депозитарієм станом на дату обліку — 11 квітня 2013 року.
Реєстрація учасників (акціонерів та їх представників) провадитиметься 17 квітня 

2013 року з 11.45 до 13.45 години за місцем проведення зборів. Акціонерам слід мати при 
собі документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — документ, який 
посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на Зборах.

Акціонери (їх представники) під час підготовки до загальних зборів можуть ознайоми-
тися з матеріалами, які стосуються питань, включених до порядку денного, в робочі години 
робочих днів за місцезнаходженням Товариства — м. Київ, вул. М.Грінченка, 2/1, каб. 15, а 
в день проведення Зборів — у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для 
ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством не пізніше ніж 
за два робочі дні до дати ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з 
документами — юрисконсульт Іорданов К.І. Телефон для довідок: 044-585-08-05.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітній попередній
Усього активів 104114 101835
Основні засоби 11476 11364
Довгострокові фінансові інвестиції 605 605
Запаси 25143 23781
Сумарна дебіторська заборгованість 40625 56216
Грошові кошти та їх еквіваленти 645 376
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20840 16
Власний капітал 47498 26675
Статутний капітал 6009 6009
Довгострокові зобов’язання 5006 25393
Поточні зобов’язання 51610 49767
Чистий прибуток (збиток) 6684 (2695)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 253 274

Інформація щодо показників фінансово-господарської діяльності є орієнтовною та буде 
уточнюватись на Зборах.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління  Н.Б. Вдовиченко

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТУТКОВСЬКИй» 

(надалі також — Товариство, код за ЄДРПОУ — 01431334, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Ду-
бровицька, 28) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «26» квітня 2013 року о 12.00 годині за адресою: 
04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 26.04.2013 року, з 
11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «22» квітня 
2013 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 

2012 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2012 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльнос-

ті Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2012 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та трудових), які укладатимуться з головою та 

членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з ними.

13. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови та членів ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та трудових), які укладатимуться з головою та 

членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з ними.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 
2012 р.

попередній 
2011 р.

Усього активів 38 574 32529
Основні засоби 22 045 18641
Довгострокові фінансові інвестиції 718 554
Запаси 1 834 1387
Сумарна дебіторська заборгованість 7 007 4720
Грошові кошти та їх еквіваленти 687 154
Нерозподілений прибуток 3 124 3121
Власний капітал 18 473 18470
Статутний капітал 6 000 6000
Довгострокові зобов’язання 5 947 6331
Поточні зобов’язання 14 069 7728
Чистий прибуток (збиток) 3 (1 203)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24 000 000 24 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 555 -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0.4 -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 125 74

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготов-
ки до загальних зборів: З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення 
зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 16-00 за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубро-
вицька, 28, 3 поверх, кімната 303, звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідаль-
на за ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Загороднюк Олексій Олексійович. Для 
участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що посвідчує особу; представникам акціоне-
рів — доручення на право участі у зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України, та до-
кумент, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном: 0 (44) 428 14 72. 

Приватне акціонерне товариство «Каньйон», код за ЄДРПОУ 31725394, місцезнаходження 
якого: м. Київ, вул. Ярославська, 56 А, повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 01 квітня 2013 року об 11:00 за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярослав
ська, 56 А, офіс №1 (2ий поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціоне-
рів — 26.03.2013 року.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Каньйон» скликаються за пропозицією Правління Товари-
ства.

Реєстрація акціонерів, що братимуть участь у загальних зборах, відбудеться 01.04.2013 року 
із 10:30 до 10:55 год. за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 56 А, офіс №1 (2-ий поверх).

Для участі у зборах необхідно мати документи, що посвідчують особу акціонера чи його пред-
ставника. Представникам акціонерів необхідно мати також довіреність, оформлену згідно з чин-
ним законодавством України.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку і збитків 
Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2012 рік.
5. Про зміни в органах управління ПрАТ «Каньйон». Про переобрання Правління ПрАТ «Кань-

йон».
6. Про викладення Статуту ПрАТ «Каньйон» у новій редакції.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 28 123,2 47 969,4

Основні засоби 22 123,0 26 885,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10,3 53,1
Сумарна дебіторська заборгованість 3 948,1 8 730,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 041,8 3 355,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21 036,8 (19 496,9)
Власний капітал 2 587,2 4 127,1
Статутний капітал 23 624,0 23 624,0
Довгострокові зобов’язання 17 737,7 11 212,1
Поточні зобов’язання 4 897,3 32 630,2
Чистий прибуток (збиток) ( 1539,9) (2 837,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 47248 47248
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 16

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними із порядком денним, за місце-
знаходженням Товариства (04070, м. Київ, вул. Ярославська, 56 А, офіс №1 (2-ий поверх)), в ро-
бочі дні з 9.00 до 17.00.

Посадовою особою, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами, 
пов’язаними із порядком денним, є Голова правління.

Не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів кожен акціонер 
може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного. Пропозиції акціонерів, 
які на дату їх внесення володіють у сукупності понад 5 відсотками голосів, не можуть бути від-
хилені Наглядовою радою.

Довідки за телефоном: (044) 5859440.
Правління ПрАТ «Каньйон»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАНЬйОН»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Зернопродукт МХП»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 08800, Київська, Миронівський, м. Миронівка, Елеваторна, 1
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32547211
1.5. Тел: (044)207-00-90
1.6. Факс: (044)207-00-95
1.7. E-mail: m.romanyuk@mirohleb.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-

тя інформації: 32547211.infosite.com.ua
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (протокол № 1 від 25 лютого 2013 року) відбулись зміни складу посадових 
осіб емітента:

- Припинено повноваження Директора Товариства Кучера Миколи Івановича з 25 лютого 
2013 року у зв’язку з переведенням до ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Посадова особа згоди на розголошення паспортних даних не надала. Особа призначена строком 
визначений Статутом Товариства. Перебував на посадi з 07.09.2007р. Володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства 10,00 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Призначено (обрано) Директором Товариства Онуку Володимира Володимировича (Посадова 
особа згоди на розголошення паспортних даних не надала). Особа призначена строком визначений 
Статутом Товариства. Часткою в статутному капiталi ПрАТ «Зернопродукт МХП» не володiє. Попере-
дня посада — Директор ПрАТ «Агрофорт». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

Директор Онука Володимир Володимирович,  26.02.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУГИНСЬКИй ХЛIБОЗАВОД»

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Лугинський 
хлiбозавод»; Організаційно-правова форма емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00378796; Місцезнаходження емітен-
та: 11301 Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського,56; Міжміський код, теле-
фон та факс емітента: (04161) 9-11-01; Електронна поштова адреса емітента: 
luginihlib@ukrpost.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: www.luginhlibz.ho.ua; Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

Головний бухгалтер Гонтар Тетяна Анатолiївна (паспорт: ВМ 417697 виданий Лугин-
ським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 18.12.1997) звiльнена 25.02.2013. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi-10 рокiв Рiшення прийнято згiдно 
наказу директора товариства вiд 25.02.2013 р(наказ №02»К»вiд 25.02.2013). Головний 
бухгалтер Лепей Вiктор Федорович (паспорт:ВМ 758731 виданий Лугинським РВ УМВС 
України в Житомирськiй обл 23.12.1999) призначена 26.02.2013. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу- безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом сво-
єї дiяльностi- заступник голови Лугинської райдержадмiнiстрацiї, начальник 
фiнансового управлiння Лугинської РДА, начальник Лугинського вiдiлення ЖОД 
ВАТ»Райффайзен Банк Аваль». Рiшення прийнято згiдно наказу директора товариства 
вiд 25.02.2013 р(наказ №02»К»вiд 25.02.2013).Директор Невмержицький Володимир 
Миколайович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
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П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про скликання Річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЛУГАНСЬКИй ХІМІКОФАРМАЦЕВТИЧНИй ЗАВОД»

ШаНоВНий аКцІоНЕрЕ!
Повідомляємо Вас, що Річні Загальні збори акціонерів ПАТ   «Луганський 

хіміко-фармацевтичний завод» відбудуться 17 квітня 2013 року об 11.30  год. за 
місцезнаходженням Товариства: м. Луганськ, вул. Кірова, 17, актова зала.

Наглядовою радою затверджений наступний порядок денний Річних загальних 
зборів акціонерів, що включає Перелік питань, що виносяться на голосування:

Обрання лічильної комісії.1. 
Звіт наглядової ради про результати роботи Товариства за 2012 рік та його 2. 

затвердження.
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Това-3. 

риства за 2012 рік та його затвердження.
Звіт ревізійної комісії про результати роботи Товариства за 2012 рік та 4. 

його затвердження.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.5. 
Про розподіл прибутку 2012 року та плановий розподіл прибутку на 2013 рік.6. 
Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. Обрання 7. 

членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових або трудових до-
говорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами наглядової ради. 

У випадку внесення змін до порядку денного Річних загальних зборів акціо-
нерам буде повідомлено про це шляхом розміщення інформації на власній веб-
сторінці в мережі Інтернет (http://www.lugal.com.ua), не пізніше ніж за 10 днів до 
дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах, 
буде складений на 24 годину 11.04.2013р.

Реєстрація акціонерів для участі у Річних загальних зборах, що здійснювати-
меться реєстраційною комісією, відбудеться 17 квітня 2013р., початок реєстра
ції о 9 год. 30 хв. (за київським часом), закінчення реєстрації об 11 год. 00 хв. (за 
київським часом) за місцем проведення Річних загальних зборів.

Акціонер (його представник, уповноважена особа) повинен представити реє-
страційній комісії документи, які ідентифікують особу акціонера (його представ-
ника), а у разі участі представника акціонера – також документи, що підтверджу-
ють повноваження представника на участь у річних Загальних зборах, зокрема:

а) для акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу (паспорт);
б) для представника акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує 

особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника (довіреність, посвідчена у порядку, встановленому чинним законодав-
ством).

в) для представника акціонера юридичної особи – документ, який посвідчує 
особу представника (паспорт) та документи, що підтверджують його повнова-
ження: довіреність, наказ або рішення про призначення на посаду (для пред-
ставників, що мають право діяти без довіреності).

Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру в реєстрації.
З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайо-

митися особисто до початку Загальних зборів за адресою: м. Луганськ,  вул. Кі-
рова, 17, кабінет планово-економічного відділу, з понеділка по п’ятницю з 9 год. 
00 хв. до 15 год. 00 хв. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Крилова Надія Володимирівна. 

Проїзд до місця проведення зборів за рахунок акціонера.
телефони для довідок: (0642) 52-71-41, 52-55-31.
Голова правління       В.В.Крилов

Основні показники фінансовогосподарської діяльності, тис.грн.

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 42 880 55 646
Основні засоби 9 898 9 431
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 971 3 581
Сумарна дебіторська   заборгованість 17 660 28 207
Грошові кошти та їх еквіваленти 900 7 726
Нерозподілений прибуток 21 940 18 333
Власний капітал 30 073 26 466
Статутний капітал 6 506 6 506
Довгострокові зобов’язання 3 996 -
Поточні зобов’язання 8 239 28 664
Чистий прибуток (збиток) 3 607 (609)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26025524 26025524
Кількість акцій, викуплених протягом року - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

328 328
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Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «CТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ «ФІДЕМ ЛАЙФ» (надалі — Товариство) відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-VI із змінами і доповнення-
ми (далі — Закон), повідомляє, що річні Загальні Збори Акціонерів Товариства (на-
далі — Загальні збори) відбудуться «01» квітня 2013 року об 11.00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Іллінська, 8 під. 3, пов. 3, зал засідань «Амстердам».

ПОРЯДОК ДЕННИй 
1. Визначення складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про перейменування Товариства.
3. Про відкликання та обрання Голови та членів виконавчого органу Товари-

ства.
4. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Про відкликання та обрання Ревізора Товариства.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Обрання уповноваженої особи для проведення державної реєстрації нової 

редакції Статуту.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 10.00 до 
10.45 у день скликання Загальних зборів за вищезазначеною адресою. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається 
на 24.00 26.03.2013.

При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних зборів кожний акціо-
нер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для дові-
реної особи (представника) акціонера додатково до цього мати довіреність на право 
представляти акціонера на Загальних зборах, яка оформлена згідно з чинним за-
конодавством.

Акціонери можуть ознайомитися з усіма документами та інформацією, 
пов’язаними з вищезазначеним порядком денним загальних зборів акціонерів в 
офісі: м. Київ, вул. Іллінська , 8 під. 3 пов.3 та/або шляхом надіслання запиту елек-
тронною поштою на електронну адресу: Legal@fidem.ua. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документа-
ми — Голова Правління.

Тел. для довідок (044) 5904466
В.о. Голови Правління  Гузей Ніна Леонідівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «CТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕМ ЛАйФ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА»,

місцезнаходження: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, повідомляє, що річні За-
гальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 березня 2013 року о 10.00 за адресою: 
83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, учбова кімната.

Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
2. Розподіл прибутку Товариства за 2012 р., виплата дивідендів, встановлення дати 

складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру 
річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства 
за 2012 рік.

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством у період з 30.03.2013 по 29.03.2014 включно

5. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника Період 
звітний попередній

Усього активів 19680 14771,2
Основні засоби 915 825,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4389 3623,2
Сумарна дебіторська заборгованість 9409 7158,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 4413 2855,5
Нерозподілений прибуток 10806 9164,6
Власний капітал 10807 9166,1
Статутний капітал 1,5 1,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 8873 5605,1
Чистий прибуток (збиток) 2441 2668
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 85 74

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних 
зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі пере-
ліку акціонерів, складеного на 24 годину 25 березня 2013 р., у день проведення зборів з 9.00 
до 9.45 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкаська, буд. 3, учбова кімната.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу ак-
ціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) 
та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах 
(довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий 
час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товари-
ства (83023, м. Донецьк, вул. Черкаська, буд. 3, учбова кімната), а в день проведення За-
гальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено дирек-
тора Каца Олександра Борисовича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу  органів  Товари-
ства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за тел. (062) 3828412.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГІВЕЛЬНОПОБУТОВИй КОМПЛЕКС «ФОРУМ»

(код за ЄДРПОУ: 31146911, місцезнаходження: 71600, Запорізька обл., Василівський р-н, 
м. Василівка, вул. Театральна, б.6) 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуть-
ся 09 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: 71600, Запорізька обл., Василівський рн, 
м. Василівка, вул. Театральна, б.6, приймальня № 1.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік. 
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 
14.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
01.04.2013 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акці-
онерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери 
Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку ден-
ного у робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адресою: 71600, Запорізька обл., Василівський р-н, 

м. Василівка, вул. Театральна, б.6, приймальня № 1., і в день проведення загальних зборів — 
також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з матеріалами — Директор Суздалева Інна Павлівна. 

Телефон для довідок: (06175) 7-57-38. 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 928,4 924,4
Основні засоби 227,1 240,4
Довгострокові фінансові інвестиції 356,9 356,9
Запаси 133,2 136,8
Сумарна дебіторська заборгованість 124,2 109,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 34,6 29,8
Нерозподілений прибуток 2,2 -0,9
Власний капітал 875,8 872,7
Статутний капітал 713,9 713,9
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 52,6 51,7
Чистий прибуток (збиток) 3,1 -18,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71386 71386
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Наглядова рада ПРАТ «ТБК«Форум»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГІВЕЛЬНОПОБУТОВИй КОМПЛЕКС «ФОРУМ»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» повідомляє, що 

чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» скликаються 05 квітня 2013 р. за 
адресою: за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, оф. № 21. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах — 
01.04.2013 р.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2012 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 

2012 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, зві-

ту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства. 
6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2012 р.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження рішення виконавчого органу Товариства про отримання кредиту для 

збільшення обігових коштів.
9. Прийняття рішення про реконструкцію складських приміщень Товариства

Початок реєстрації акціонерів — об 15 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації — об 
16 годині 45 хвилин. Початок зборів — об 17 годині 00 хвилин. 

Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
представники акціонерів паспорт та доручення, оформлене згідно з чинним законодав-
ством. 

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 01001, Україна, м. Київ, 
вул. Хрещатик, буд. 13, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 278-49-96. Посадова 
особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — 
Голова правління Ткач О.І.

Наглядова рада Прат «тД «ХрЕЩатиК»

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»

(тис. грн.)
Найменування показників Період

Звітний
2012

Попередній
2011

Усього активів 14061 13229
Основні засоби 13568 11386
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3332 4072
Сумарна дебіторська заборгованість 651 1008
Грошові кошти та їх еквіваленти 262 160
Нерозподілений прибуток (збиток) 1859 4369
Власний капітал 4283 6621
Статутний капітал 1256 1256
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5784 6608
Чистий прибуток (збиток) 840 3446
Середньорічна кількість акцій (шт.) 126 126
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 76 82
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«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Протокол №1

засідання Ліквідаційної комісії 
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Динамічний дохід»

«26» лютого 2013 р.

Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй 

КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД 
«УКРСИБ ДИНАМІЧНИй ДОХІД» 

(далі — «Фонд»)
Ліквідаційна Комісія Фонду повідомляє, що 25 лютого 2013 року Позачерговими За-

гальними Зборами акціонерів Фонду, (протокол № 2/13 від 25 лютого 2013 року) було прий-
нято рішення про ліквідацію Фонду у зв’язку з закінченням строку, на який його було ство-
рено.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «УкрСиб Динамічний дохід» своїх вимог у зв’язку з прийняттям 

рішення про його ліквідацію 
(Протокол № 2/13 від 25 лютого 2013 р. Позачергових Загальних Зборів акціонерів)

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного 
робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цього Порядку та три-
ває до 07 травня 2013 року. Цей строк вважається таким, що закінчився, якщо всі кредитори 
Фонду подали заяви про задоволення своїх вимог або письмово підтвердили відсутність 
вимог до Фонду.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за її 
місцезнаходженням із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора 
таких вимог, оформлених належним чином відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунто-
ваному відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 
5 робочих днів з дати її отримання.

4. На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо 
затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія повідомляє такого кре-
дитора особисто за адресою, вказаною в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: м. Київ, вул. Іллінська, 
буд. 8, тел. (44) 537 50 56, факс (44) 537 50 73

Голова Ліквідаційної комісії  Білозерова С. В.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Протокол №1

засідання Ліквідаційної комісії 
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Індексний»

«26» лютого 2013 р.

Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй 

КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД 
«УКРСИБ ІНДЕКСНИй» 

(далі — «Фонд»)
Ліквідаційна Комісія Фонду повідомляє, що 25 лютого 2013 року Позачерговими За-

гальними Зборами акціонерів Фонду, (протокол № 2/13 від 25 лютого 2013 року) було прий-
нято рішення про ліквідацію Фонду у зв’язку з закінченням строку, на який його було ство-
рено.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «УкрСиб Індексний» своїх вимог у зв’язку з прийняттям рішення  

про його ліквідацію 
(Протокол № 2/13 від 25 лютого 2013 р. Позачергових Загальних Зборів акціонерів)

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного 
робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цього Порядку та три-
ває до 07 травня 2013 року. Цей строк вважається таким, що закінчився, якщо всі кредитори 
Фонду подали заяви про задоволення своїх вимог або письмово підтвердили відсутність 
вимог до Фонду.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за її 
місцезнаходженням із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора 
таких вимог, оформлених належним чином відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунто-
ваному відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 
5 робочих днів з дати її отримання.

4. На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо 
затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія повідомляє такого кре-
дитора особисто за адресою, вказаною в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: м. Київ, вул. Іллінська, 
буд. 8, тел. (44) 537 50 56, факс (44) 537 50 73

Голова Ліквідаційної комісії  Білозерова С. В.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Протокол №1

засідання Ліквідаційної комісії 
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Стабільний дохід 2»

«26» лютого 2013 р.

Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй 

КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД 
«УКРСИБ СТАБІЛЬНИй ДОХІД 2» 

(далі — «Фонд»)
Ліквідаційна Комісія Фонду повідомляє, що 25 лютого 2013 року Позачерговими За-

гальними Зборами акціонерів Фонду, (протокол № 2/13 від 25 лютого 2013 року) було прий-
нято рішення про ліквідацію Фонду у зв’язку з закінченням строку, на який його було ство-
рено.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «УкрСиб Стабільний дохід 2» своїх вимог у зв’язку з прийняттям 

рішення про його ліквідацію 
(Протокол № 2/13 від 25 лютого 2013 р. Позачергових Загальних Зборів акціонерів)

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного 
робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цього Порядку та три-
ває до 07 травня 2013 року. Цей строк вважається таким, що закінчився, якщо всі кредитори 
Фонду подали заяви про задоволення своїх вимог або письмово підтвердили відсутність 
вимог до Фонду.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за її 
місцезнаходженням із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора 
таких вимог, оформлених належним чином відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунто-
ваному відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 
5 робочих днів з дати її отримання.

4. На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо 
затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія повідомляє такого кре-
дитора особисто за адресою, вказаною в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: м. Київ, вул. Іллінська, 
буд. 8, тел. (44) 537 50 56, факс (44) 537 50 73

Голова Ліквідаційної комісії  Тиха А. Г.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН»

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 15 квітня 2013 р. о 10 годині  
00 хв. за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. О. Гончара, 24, оф. 5А.

Реєстрація акціонерів для  участі у Загальних зборах здійснюється з 09 годин 30 хв. до 
09 годин 50 хв. 15 квітня 2013 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
09.04.2013 р. 

Питання, що виносяться на голосування:
Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства  за 2012 р.1. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.2. 
Розподіл прибутку  Товариства за 2012 р.3. 
Розгляд звіту про корпоративне управління за 2012 р.4. 
Призначення посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю).5. 
Затвердження внутрішніх документів Товариства.6. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансовогосподарської діяльності 

підприємства (тис.грн)*

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 23 166 27 199
Основні засоби 156 43
Довгострокові фінансові інвестиції 19 2 391
Запаси 25 84
Сумарна дебіторська заборгованість 17 370 20 633
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 435 3 225
Нерозподілений прибуток - 1 439 3 115
Власний капітал 20 795 25 348
Статутний капітал 20 790 20 790
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 611 170
Чистий прибуток (збиток) 271 18
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 12

З матеріалами, які стосуються Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за 
адресою м. Київ, вул. Гончара, 24, оф. 5А до 15 квітня 2013 р. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кирилюк С. М.

Телефон для довідок: 2343793.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №41, 28 лютого 2013 р. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«ШУВАР»

Повне найменування емітента: Товариства з обмеженою відповідальністю «Шувар» 
Організаційно-правова форма : Товариства з обмеженою відповідальністю; 
код за ЄДРПОУ 20777340
Місцезнаходження емітента: 79070 м.Львів, вул..Чукаріна, 6
Міжміський код, телефон та факс емітента: 032 223 45 60
Електронна поштова адреса: m.danyluk@shuvar.com
Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Загальними збори Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сіль-

ськогосподарської продукції «Шувар» від 15 лютого 2013 року переважною більшістю голо-
сів (проголосували: за — 76% всіх учасників товариства) призначено директором ТзОВ «Шу-
вар» Боднар О.І. у зв’язку із звільненням за власним бажанням Гордієнко К.М.

Гордієнко Клавдія Максимівна, паспорт серія КС №007776, виданий Шевченківським РВ 
УМВС України у Львівській області 20 лютого 2002 року, ідентифікаційний номер 
1983310727, посада, яку займала до звільнення — директор ТзОВ «Шувар», термін пере-
бування на цій посаді- з 07 червня 2011 року — по 25 лютого 2013 року, частки у статутному 
капіталі не має, зміни у персональному складі посадових осіб, а саме, призначення директо-
ром ТзОВ «Шувар» Боднар О.І., пояснюється звільненням за власним бажанням попере-
днього директора підприємства — Гордієнко К.М., непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини Гордієнко К.М. не має.

Боднар Ольга Іванівна, паспорт серія КА №237146, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС 
України у Львівській області 06 серпня 1996 року, ідентифікаційний номер: 2193717267, 
директор товариства з обмеженою відповідальністю «Шувар», частки у статутному капіталі 
емітента не має.

Зміни у персональному складі посадових осіб, а саме, призначення директором 
ТзОВ «Шувар» Боднар О.І., пояснюються звільненням за власним бажанням попереднього 
директора підприємства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини директор ТзОВ «Шувар» Бод-
нар О.І. не має.

Боднар О.І. призначена директором ТзОВ «Шувар» безстроково. До призначення на цю 
посаду Боднар О.І. працювала заступником директора ТзОВ «РСП «Шувар». 

Наказом директора товариства з обмеженою відповідальністю «Шувар» від 26 лютого 
2013 року №10-к призначено головним бухгалтером ТзОВ «Шувар» Собко Наталію Богданів-
ну у зв’язку із звільненням за власним бажанням Клюк З.Р.

Клюк Зоряна Романівна, паспорт серія КВ №023556, виданий Залізничним РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області 07 червня 2005 року, ідентифікаційний номер 2859513504, 
посада, яку займала до звільнення — головний бухгалтер ТзОВ «Шувар», термін перебуван-
ня на цій посаді — з 17 травня 2011 року — по 25 лютого 2013 року, частки у статутному 
капіталі не має, зміни у персональному складі посадових осіб, а саме, призначення голов-
ним бухгалтером ТзОВ «Шувар» Собко Н.Б., пояснюється звільненням за власним бажанням 
попереднього головного бухгалтера підприємства — Клюк З.Р., непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини Клюк З.Р. не має.

Собко Наталія Богданівна, паспорт серія КС №943405, виданий Городоцьким РС ДУ ДМС 
України у Львівській області 15 лютого 2013 року, ідентифікаційний номер: 3113519968, 
головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю «Шувар», частки у статутно-
му капіталі емітента не має.

Зміни у персональному складі посадових осіб, а саме, призначення головним бухгалте-
ром ТзОВ «Шувар» Собко Н.Б., пояснюються звільненням за власним бажанням попере-
днього головного бухгалтера підприємства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини головний бухгалтер ТзОВ «Шу-
вар» Собко Н.Б. не має.

Собко Н.Б. призначена головним бухгалтером ТзОВ «Шувар» безстроково. До призначення 
на цю посаду Собко Н.Б. працювала заступником головного бухгалтера ТзОВ «РСП «Шувар». 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Приватне акціонерне товариство «Зовнішньо-торгівельна фірма «Краян» (місцезнахо-

дження: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2) відповідно до вимог ст. 32 Закону України «Про 
акціонерні товариства» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
товариства, які відбудуться 24 квітня 2013 року за адресою товариства: м. Одеса, вул. Косов
ська, 2, кабінет № 815, о 15.00 годині. Реєстрація учасників зборів з 14.30 до14.45.

Порядок денний: 
1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік.
4. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік.
6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за підсумками перевірки 

роботи Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку товариства за рахунок 

власного додаткового капіталу, строку та порядку виплати дивідендів за 2012 рік.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом 

на 24 годину 18 квітня 2013 року.
Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних 

зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до 
порядку денного приймається Наглядовою радою товариства. 

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвід-
чує особу (паспорт), крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі додатково 
довіреність на право участі у загальних зборах. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: 65017, м. Одеса, вул. Косов-
ська, 2, кабінет № 815, в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайом-
лення акціонерів з документами — Колеснікова Тетяна Леонідівна. 

Телефон для довідок: (050) 3164105 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний попередній

Усього активів  654,0 703,5
Основні засоби та нематеріальні активи 26,1 27,5
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 325,0 325,0
Сумарна дебіторська заборгованість  10,0 8,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 292,9 342,5
Власний капітал 581,5 637,9
Статутний капітал 52,4 52,4
Строкові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 20,1 13,2
Чистий прибуток (збиток) -56,4 -44,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 104 838 104 838
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5

Правління Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЯН»

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИй ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»

код ЄДРПОУ 31760880
53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ» повідомляє про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться   10 квітня 2013 року  об  10:00 в приміщенні заводоуправління 
ПрАТ «НЗТО»  за адресою:  53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 
(2й поверх, кабінет №14).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводиться 10.04.2013р. з  09.00 до 
09.50. 

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах –  
на 24 годину 04.04.2013 року.

Порядок денний:
Про обрання лічильної  комісії.1. 
Про затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.   2. 
Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово – господар-3. 

ської діяльності Товариства в 2012 році.
Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про роботу в 2012 році.4. 
Про затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2012 рік.5. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.6. 
Про затвердження порядку розподілення прибутку  за підсумками роботи у 2012 році 7. 

(або визначення порядку покриття збитків), терміну і порядку виплати дивідендів.
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 8. 

протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ що засвідчує осо-

бу,  а представникам акціонерів, крім цього, довіреність оформлену відповідно вимог чин-
ного в Україні законодавства.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись за місцем 
розташування ПрАТ «НЗТО»: м. Нікополь, пр. Трубників, 56, приміщення заводоуправління, 
кабінет №  13. Відповідальна особа – Науменко А.Г. (телефон для довідок 0566 69-12-51).

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПрАТ «НЗТО» (тис. грн.)

          Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 78975 69354
Основні засоби 16054 16328
Довгострокові фінансові інвестиції 1180 1180
Запаси 23783 26241
Сумарна дебіторська заборгованність 35352 22823
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 6
Нерозподілений прибуток 15882 15433
Власний капітал 33434 32986
Статутний капітал 16605 16605
Довгострокові зобов`язання 7948 9325
Поточні зобов`язання 36453 25910
Чистий прибуток (збиток) 449 (49)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16605354 16605354
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 602 640

З повагою 
Наглядова рада ПрАТ «НЗТО»
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИй ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 

(скорочене найменування — АТ «УКРАВТОВАЗ», код ЄДРПОУ 22965525, місцезнаходження: 
03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17) (надалі — Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 березня 2013 року об 1100 годині за 
адресою: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13, корпус 6D, офіс 25, зала переговорів №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться 29 березня 
2013 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 годині 50 хвилин, закінчення реєстрації 
об 11 годині 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 25 берез-
ня 2012 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за 
підсумками перевірки.

6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за 

підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Реві-

зійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів з членами Ревізійної комісії.

11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів на 2013 рік.
12. Затвердження рішення про вчинення значних правочинів на 2013 рік; Попереднє схвалення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
13. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
14. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, вста-

новлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 
Генеральним директором.

15. Виплата річної винагороди членам Наглядової Ради.
16. Призначення аудитора Товариства на 2013 рік.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, 

необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товари-
ства за адресою: 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 17, кімната №1, в робочі дні (понеділок-п’ятниця), 
з 8.30 до 17.00, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний дирек-
тор АТ «УКРАВТОВАЗ» Вознюк Ігор Миколайович. Довідки за телефоном: (044) 3233323.

Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо), та до-

віреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності АТ «УКРАВТОВАЗ» (тис. грн.)

Найменування показників Період
Звітний
2012 р.

Попередній 2011 
р.

Усього активів 158966 195344
Основні засоби 953 903
Довгострокові фінансові інвестиції 338 338
Запаси 89594 127246
Сумарна дебіторська заборгованість 31295 25473
Грошові кошти та їх еквіваленти 31548 40493
Нерозподілений прибуток 73016 94508
Власний капітал 89827 111317
Статутний капітал 30 30
Довгострокові зобов’язання 39965 55929
Поточні зобов’язання 29174 28098
Чистий прибуток (збиток) 73016 94508
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000 3000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 43 43

Генеральний директор  Вознюк І.М.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» 
(Код за ЄДРПОУ: 00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 63) повідомляє, що 

позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2013 року, початок о 14 год., за адресою: 
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, конференц зал.

Порядок денний:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фармак».
4. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13-00 год. 11 квітня 2013 року за місцем проведення Загальних 
зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів — 
05.04.2013 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери (їх представники) повинні мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб — паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

До дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 59 у кабінеті секретаря корпоративного, з 11 год. 30 хв. до 
12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Сиротюк Ю.В. (секретар корпоративний). Контактний телефон: (044)496-87-77.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в 
строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

Наглядова рада ПАТ «Фармак»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

 Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Державне підприємство «Одеська залізниця»
1.2 Організаційно-правова форма: Державне підприємство 
1.3 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 01071315
1.4 Місцезнаходження емітента: 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 7274250 (048) 7275216
1.6 Електронна пошта адреса емітента: odnff@yandex.ru
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додаткова використовується емітентом 

для розкриття інформації: немає
1.8 Вид особливої інформації: факт делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення 
Операційним управлінням ПАТ «ФБ» «Перспектива» 27.12.2012 року прийнято 

рішення № 12/12/27-03 про переведення відсоткових іменних забезпечених облігацій 
Державного підприємства «Одеська залізниця» серії Е до Біржового реєстру в котиру-
вальний список другого рівня лістингу. Рішення набуває чинності з 27 грудня 
2012 року.

Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія делістингу, до загально-
го розміру випуску облігацій серії Е, складає 100%. 

Випуск облігацій серії Е Державного підприємства «Одеська залізниця» зареє-
стровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 жовтня 
2012 року за № 254/2/12, дата видачі свідоцтва — 12 грудня 2012 року. 

Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія — відсоткові 
іменні забезпечені облігації у бездокументарній формі. 

Номінальна вартість облігацій — 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість — 100 000 
(сто тисяч) штук. 

У зв'язку з непроведенням торгів протягом 60 днів, 26.02.2013 року цінні папери 
виключені з Біржового реєстру другого рівня лістингу.

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

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

Заступник начальника 
залізниці з економічних питань  Н. П. Пшеченко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23226362
1.4. Місцезнаходження емітента: 25015, м. Кіровоград пр. Комуністичний,15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (0522) 358214
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Fin03@kiroe.com.ua
1.7. Веб-сайт емітента: kiroe.com.ua 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://kiroe.com.ua/?q=taxonomy/term/22
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фон-

довій біржі
2. Текст повідомлення

27 лютого 2013 року згідно Протоколу №51 Засідання Котирувальної комісії ПАТ «Київська між-
народна фондова біржа» ухвалено рішення про лістинг: « Внести у другій рівень лістингу облігації 
відсоткові іменні серії В ПАТ «Кіровоградобленерго» ( код ЄДРПОУ 23226362):

- дата рішення та назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про включення в 
лістинг фондової біржі цінних паперів емітента, найменування фондової біржі, в лістинг якої включа-
ються цінні папери емітента (у разі лістингу) : 18 лютого 2013 року Правління ПАТ «Кіровоградобл-
енерго» прийняло рішення щодо внесення до другого рівня лістингу облігацій відсоткових іменних 
серії В емітованих ПАТ «Кіровоградобленерго» ( код ЄДРПОУ 23226362) в ПАТ «Київська міжнародна 
фондова біржа»:

- дата прийняття фондовою біржею рішення про лістинг цінних паперів емітента:27 лютого 
2013 року;

- дата лістингу 27.02.2013 року;
- найменування фондової біржі: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова 

біржа»;
- вид: облігації підприємств;
- тип: відсоткові;
- форма випуску: іменні;
- форма існування: бездокументарна;
- номінальна вартість: 1000,00 грн;
- кількість цінних паперів включених в лістинг: 120 000 шт.;
- співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, включених в лістинг, до загальної кількос-

ті цінних паперів конкретного випуску: 100%;
- дата реєстрації,номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, 

що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, включених в лістинг: 21 лютого 2008р. 
№188-1/2/08 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників: Облігації під-
приємств серії А у кількості 5 000 шт., власники мають права відповідно до проспекту емісії.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Голова Правління ПАТ «Кіровоградобленерго» І.О. Поливяний  27 лютого 2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОГАЗ» 
(надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 49101, Україна, Дніпропетров-

ська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 5 повідомляє про проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збори») 06 квітня 2013 року о 15.00 годи-
ні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 5 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день прове-
дення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації — о 14.00, закінчення реєстра-
ції — о 14.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 
02 квітня 2013 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2012 рік
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та 

звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2012 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду 

та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а 

представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним 
законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адре-
сою: 49101, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 5 
(Юридичне управління, кім.209), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. 
(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів — 
також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із 
зазначеними документами є Москаленко Ірина Миколаївна.

Довідки за телефоном (056) 7402257.
ПАТ «ДНІПРОГАЗ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЖГАЗ» 
(надалі — «Товариство»), місцезнаходження якого: 50051, Україна, Дніпропетров-

ська обл., м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 1, повідомляє про проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства (надалі — «Загальні збори») 05 квітня 2013 року об 10.00 го-
дині за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 1 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день прове-
дення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації — о 09.00, закінчення реєстра-
ції — о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 
01 квітня 2013 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та 

звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2012 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його 

в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, 

Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а 

представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним 
законодавством України. 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адре-
сою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 1 (відділ корпоративного управління, кім.312), щоденно 
(крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), 
а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною 
особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є начальник від-
ділу корпоративного управління — Матвієнко Ірина Олександрівна.

Довідки за телефоном (056)4095935.
ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР 
КОМП’юТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІй «ІНФОПЛюС» 

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів АТ «ІнфоПлюс» відбудуться 04 квітня 
2013 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціоне рів. Об-

рання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2012 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 

роботи в 2012 році.
5. Про прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи-

няться Приватним акціонерним товариством «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».
Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення зборів 04.04.2013 року 

з 9-ї години до 9-ї години 45 хвилин.
Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, 

представники акціонерів — додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИй 
НАВЧАЛЬНИй ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИй МІЖГАЛУЗЕВИй 

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ»
повідомляє, що 04 квітня 2013 року о 11:00 відбудуться загальні збори акціонерів за 

адресою: м.Київ135, вул.Дмитрівська, 71, аудиторія № 306.
Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10:00-11:00.

Порядок денний:
1. Звіт голови правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття 

рішення за наслідком розгляду звіту голови правління Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття 

рішення за наслідком розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за 

наслідком розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році. 
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2012 році. За-

твердження розміру річних дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 

2014 року.
7. Про затвердження значних правочинів вчинених у 2012 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 

2013 році та першому кварталі 2014 року.
9. Про зміну найменування та зменшення розміру статутного капіталу Приватного вищо-

го навчального закладу «Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», про затвердження 
змін до статуту Приватного вищого навчального закладу «Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації», пов’язаних зі зміною найменування та зменшенням статутного капіталу.

10. Про ліцензування освітньої послуги у сфері вищої освіти з підвищення кваліфікації 
за напрямом 0305 «Економіка та підприємництво».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах акціонерів 11 лютого 2013 року. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ який посвідчує особу, 
уповноваженій особі — завірене доручення для довірених осіб.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «ВНЗ «Київський 
міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» за 2012 рік (тис.грн)

Найменування показника Перiод
звітний попередній 

Усього активiв 1353 892
Основнi засоби (за залишковою вартістю) 526 369
Довгостроковi фiнансовi інвестиції 102 102
Запаси 40 39
Сумарна дебiторська заборгованість 303 216
Грошовi кошти та їх еквіваленти 345 129
Власний капiтал 866 616
Статутний капiтал 281 281
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 515 264
Довгостроковi зобов'язання 0 0
Поточнi зобов'язання 487 276
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 267 (-160)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

179 (-107)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1495 1495
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітнього періоду

0 0 0
0 0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 866 616

Телефон для довідок +38 (044) 4841931.
З проектом рішення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі 

дні Товариства з 10-00 до 16-00 години за адресою: м.Київ-135, вул.Дмитрівська, 71, кабі-
нет 305 (приймальня). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами — заступник голови правління Репецька Т.П.

Примітка: за звітний період 2012 року залишкова вартість основних засобів з урахуван-
ням нематеріальних активів, які складають 1 тис.грн. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНФОРМАЦІйНО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 

(код за ЄДРПОУ 24703249, місцезнаходження — 10020, м. Житомир, просп. Миру, буд. 14) 
повідомляє, що 12 квітня 2013 року в кабінеті директора Товариства за адресою: м. Житомир, 
Прос пект Миру, буд. 14 відбудуться загальні збори акціонерів (далі за текстом — загальні збори). 
Початок загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 
12 квітня 2013 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку прове-

дення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Затвердження балансу Товариства за 

2012 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2012 році.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на майбутні періоди.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, пред-

ставникам акціонерів — додатково довіреність на право участі у зборах. Перелік акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 08 квітня 2013 року. До дня 
проведення загальних зборів акціонери на підставі відповідного запиту можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий 
час в робочі дні за адресою: м. Житомир, Проспект Миру, буд. 14, в кабінеті директора Товариства, 
а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Товариства. Телефон для довідок: 
(0412) 418424.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника 2012 р. 2011 р.

Усього активів 146,1 215,8
Основні засоби 69,6 48,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0,8 1,1
Сумарна дебіторська заборгованість 71,7 88,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 73,8
Нерозподілений прибуток 111,7 168,3
Власний капітал 138,3 194,9
Статутний капітал 21,3 21,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 7,8 20,9
Чистий прибуток (збиток) -56,6 26,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 343 343
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 8

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВЕНю 57» 
(Код за ЄДРПОУ 13551990), місцезнаходження Товариства: м. Житомир, вул. Ватутіна, 

буд.57, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
25 квітня 2013 року за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, буд.57 (в кімнаті для засідань). 
Початок зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 09 год. 00 хв. 
до 09 год. 50 хв. 25 квітня 2013 року за місцем проведення зборів. Перелік осіб, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 19 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів та прийняття рішень з питань порядку проведення загаль-

них зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту Ревізора за 2012 р. Затвердження висновків Ревізора за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства, отриманих за результатами роботи в 

2012 році.
Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує 

особу, для представників акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з вимога-
ми законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися 
з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та 
робочий час в приймальні директора Товариства за місцезнаходженням Товариства на під-
ставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового запиту. Особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Товариства Дзюба Дми-
тро Михайлович. Телефон для довідок: (0412) 41-91-34.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування показника Період

2012 р. 2011 р.
Усього активів 60,1 55,1
Основні засоби 25,4 29,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 18,0 17,1
Сумарна дебіторська заборгованість 8,0 5,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,6 2,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -890,9 -821,3
Власний капітал -785,2 -715,6
Статутний капітал 49,00 49,00
Довгострокові зобов'язання 15,0 15,00
Поточні зобов'язання 830,3 755,7
Чистий прибуток (збиток) -69,6 -64,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9800 9 800 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 11
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Інформація про діяльність 

ЗАКРИТОГО ВЗАЄМНОГО ФОНДУ «ІНФІКОІНВЕСТ»
ПАТ «ФІНАНСОВОІНВЕСТИЦІйНА КОМПАНІЯ 

«ІНФІКО», 
Код ЄДРПОУ 14190518

Станом на 1 січня 2013 р.

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
№ 224/3/2001 від 05.03.01 р. та № 225/3/2001р. від 05.03.2001 р.
Вартість чистих активів, тис.грн., в т.ч.:
Невикористані приватизаційні папери: вартість, тис.грн.
кількість, шт.

376,6
2,2

533,1
Цінні папери одного емітента, в розмірі більше 1 % активів фонду, що перебувають 

у власності фонду, шт.
Акції:
 ПАТ «Кіровоградський механічний завод» 320 996
 ПАТ «Кримський содовий завод» 24 464
 ПАТ «Чорнобайагрохім» 715 592
 ВАТ «Укренергомережі» 160 000
 ВАТ «Спецтранснафта» 160 000
 ПАТ «Черкаське АТП 17162» 150 000
 ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» 8 120
 ПАТ «Уманський «Сортнасіннєовоч» 6 887
 ВАТ «Трансгазбуд» 200 000
Векселі:
 СФГ «Імпульс» 1
Частка, пай:
 ТОВ «ІНФІКО-сервіс» 1
Вартість активів, тис.грн., в т.ч.: 568,6
 Основні засоби за залишковою вартістю 0
 Довгострокові фінансові вкладення 457,0
 Короткострокові фінансові вкладення 67,4
Заборгованість фонду, тис.грн.:
 Дебіторська 0
 Кредиторська 192,0
Кількість інвестиційних сертифікатів 3 411 888

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації

про зміну власників акцій, яким належить 
10 і більше відсотків голосуючих акцій 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КРИМГАЗ»

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство по газопостачанню 

та газифікації «Кримгаз»
1.2. Організаційно-правова форма емітента - Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 03348117
1.4. Місцезнаходження емітента - 95001 м.Сімферополь, вул. Училищна 42,а 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0652) 25-55-45, 61-93-82 (факс)
1.6. Електронна поштова адреса емітента – evm3@gas.crimea.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – www. gas.crimea.com
1.8. Вид особливої інформації - Про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 
2. Текст повідомлення 

Згідно отриманої 21.02.2013 р. від ПАТ «Національний депозитарій України» інформа-
ційної довідки ( вих. № 23562 ід від 14.02.2013 р.) щодо інформації про акціонерів – юридич-
них осіб та спільної кількості фізичних осіб, повідомляємо, що відповідно до даних зведе-
ного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Кримгаз» станом на 
31.12.2012 р. відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосу-
ючих акцій:

- пакет голосуючих акцій Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, 
місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд.18/9) зменшився з 3 531 279 акцій, 
що складає 23,9890 % статутного капіталу, до 0 акцій і становить 0 % голосуючих ак-
цій.

- пакет голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Газтек», Україна 
(код ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Маршала Рибалки,  
буд. 11) збільшився з 0 акцій до 3 531 279 акцій , що складає 23,9890 % голосуючих 
акцій. 

Дата отримання інформаційної довідки щодо інформації про акціонерів – юридичних 
осіб та спільної кількості фізичних осіб – 21.02.2013 р. (вх. № 15-754).

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління ПАТ «Кримгаз»  В.І. Дрібний

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: «Державне підприємство «Донецька залізниця».
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Державне підприємство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01074957.
1.4. Місцезнаходження емітента: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 68.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 3197070, 3195903.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bankobs2@railway.dn.ua.
1.7. Веб-сайт емітента: http://www.railway.dn.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додаткова використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://www.railway.dn.ua
1.9. Вид особливої інформації відповідно до вимог пункту3 розділу IV Положення 

про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у 
лістингу організатора торгівлі: факт делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення
26.02.2013 року ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» виключило з Біржового спис-

ку та з Біржового реєстру другого рівня лістингу облігації відсоткові іменні у бездоку-
ментарній формі існування серії D номінальною вартістю 160 000,00 тис. грн. у кількос-
ті 160 000 шт. «Державного підприємства «Донецька залізниця». 

З лістингу виключено 100% випуску. 
Облігації були зареєстровані НКЦПФР 10.05.2012р., свідоцтво № 110/2/12. 
Інші цінні папери емітента у лістингу не перебувають. 
Причиною делістингу є не проведення торгів протягом 60 днів.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні.

3.2. В. о. начальника залізниці _____________  О. В. Заруба
М. П.                                                      26.02.2013

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО1006»

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«ДИМЕРСЬКЕ 
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006»

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

00902808

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

00902808.infosite.com.ua

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 

ПрАТ «ГОЛОПРИСТАНСЬКЕ АТП 16540»
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Голопристанське автотранспортне 

підприємство №16540», ЄДРПОУ 03119150, адреса: 75600 Херсонська обл., м.Гола 
Прис тань, вул.Дзержинського, 32 т/ф: 0553923384, E-mail: atp16540@tlc.kherson.ua, 
сайт: www.golatp.vatua.com. Рішенням загальних зборів 25.02.13 звільнені: директор 
Ставицький Олег Костянтинович, акціями АТ не володіє, перебував на посаді з 20.04.12; 
голова наглядової ради Крамаренко Вікторія Миколаївна, володіє 0,0031% акцій АТ, пе-
ребувала на посаді з 12.10.10; член ради Дяк Валентина Олександрівна, володіє 0,0152% 
акцій АТ, перебувала на посаді з 12.10.10. Тим же рішенням призначені: терміном на 
один рік директор Грибко Олексій Сергійович, акціями АТ не володіє, попередня поса-
да — гендиректор ТОВ «Авто-лайф»; терміном на три роки голова ради Крамаренко Ана-
толій Анатолійович володіє 0,0152% акцій АТ, попередня посада — в.о. директора АТ, 
член ради Мезенцев Василь Аркадійович, володіє 0,5768% акцій АТ, попередня поса-
да — охоронець. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Грибко Олек
сій Сергійович.
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 36. ПАТ ЗНВКІФ "СТАНДАРТ ПРЕМІУМ" 22

 37. ПАТ ЗНВКІФ М-КАПІТАЛ 32

 38. ПАТ ЗНВКІФ ФОНД АГРАРНОГО РОЗВИТКУ 33

 39. ПАТ ЗНКІФ "УКРСИБ ДИНАМІЧНИЙ ДОХІД" 45

 40. ПАТ ЗНКІФ "УКРСИБ ІНДЕКСНИЙ" 45

 41. ПАТ ЗНКІФ "УКРСИБ СТАБІЛЬНИЙ ДОХІД 2" 45

 42. ПАТ ЗНКІФ АЛЬТЕРА ФІНАНС–ФОНД НЕРУХОМОСТІ 32

 43. ПАТ ЗНКІФ МАГІСТР-ФОНД ЕНЕРГЕТИКИ 34

 44. ПрАТ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА КРАЯН 46

 45. ПАТ ІНВЕСТФІНАНС "КОРУНД" 22

 46. ПАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 11

 47. ПрАТ ІНСТИТУТ ДОНБАСРЕКОНСТРУКЦІЯ 13

 48. ПрАТ ІНФОРМАЦІЙНО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 49

 49. ПрАТ КАЛИНА-ЛТД 12

 50. ПрАТ КАЛИНІВСЬКЕ БМУ №5 34

 51. ПАТ КАМ’ЯНОМОСТІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14

 52. ПрАТ КАНЬЙОН 25

 53. ПАТ КАРАВАЙ 22

 54. ПАТ КИїВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ" 37

 55. ПрАТ КІЛІЙСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 26

 56. ПАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 48

 57. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ДАНІЕЛЬ 33

 58. ПАТ КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО 41

 59. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 48

 60. ПАТ КРИМЕНЕРГОБУД 38

 61. ПАТ КРИММОЛОКО 20

 62. ПАТ ЛЕБІДЬ 14

 63. ПАТ ЛІНДЕ ГАЗ УКРАїНА 16

 64. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД 42

 65. ПрАТ ЛУГИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 23

 66. ПрАТ ЛУГИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 41

 67. ПрАТ МАГАЗИН "ФОТОН" 18

 68. ПрАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОї СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ

29

 69. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "СІМФЕРОПОЛЬ" 9

 70. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "СІМФЕРОПОЛЬ" 11

 71. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 35

 72. ПрАТ МІСТОБУДІВНИК-ДНІПРО 20

 73. ПрАТ МОЛОКОТЕХСЕРВІС 16

 74. ПрАТ НВП СПЕЦВУГЛЕМАШ 40

 75. ВАТ НІЖИНСЬКЕ АВТОМОБІЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17455

11

 76. ЗАТ НІКА-ТРАНС-СЕРВІС 9

 77. ПрАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 46

 78. ПрАТ ОБРІЙ 37

 79. ДП ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 48

 80. ПАТ ОЛЕКСАНДРІЯВТОРМЕТ 24

 81. ПрАТ П’ЯТИРІЧАНКА 47

 82. ПАТ ПАРФУМ 36

 83. ПрАТ ПЕРЕМОГА 23

 84. ДТГО ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ 10

 85. ПрАТ ПІДГОРОДНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 14

 86.  ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
У ФОРМІ ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

8

 87. ПАТ ПІДСЕРЕДНЄ 9

 88. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

7

 89. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї "ЖИТОМИРГАЗ" 8

 90. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї "КРИМГАЗ" 50

 91. ПрАТ ПОЛІМПЕКС 8

 92. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 41

 93. ПрАТ РЕМОНТНО БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №51 28

 94. ПрАТ РІВНЕЛІФТ 19

 95. ПрАТ РОГАТИНАВТО 9

 96. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 19

 97. ПАТ СЕВПЛОДООВОЧ 30

 98. ПрАТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА ДЗЕРКАЛЬНА ФАБРИКА 21

 99. ПАТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 17

 100. ПАТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 
ІМ. С.М. КІРОВА 

17

 101. ПрАТ СК ЄВРОСІБІНВЕСТ 39

 102. ТОВ СК-АГРО 12

 103. ТОВ СК-АГРО 12

 104. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 34

 105.  СПІЛЬНЕ УКРАїНСЬКО -ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
У ФОРМІ ТОВ "ОПТІМА-ФАРМ,ЛТД"

11

 106. ПрАТ СПОРТТОВАРИ ЖИТОМИР 23

 107. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 18

 108. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СОВЕРЕН" 45

 109. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ФІДЕМ ЛАЙФ 43

 110. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 36

 111. ПрАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА "ДНІПРООБЛОПТТОРГ" 16

 112. ПрАТ ТОКМАЦЬКА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ 29

 113. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" 47

 114. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК" 44

 115. ПрАТ ТПК "ФОРУМ" 44

 116. ПАТ ТРЕСТ КИїВПІДЗЕМШЛЯХБУД-2 42

 117. ПАТ ТУТКОВСЬКИЙ 25

 118. ПАТ ТФ "РОЗА" 25

 119. ПрАТ УКРАїНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОї ЕКОЛОГІї 39

 120. ПАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІї БУДІВНИЦТВА №23 38

 121. ПАТ ФАРМАК 47

 122. ПУАТ ФІДОБАНК 37

 123. ПрАТ ФІНАНСИСТ 7

 124. ПрАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ" 18

 125. ПрАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ" 21

 126. ПАТ ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ 15

 127. ПАТ ХАРЧУВАННЯ 27

 128. ВАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКОРНИЙ ЗАВОД 19

 129. ПрАТ ЦЕНТР КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ "ІНФОПЛЮС" 49

 130. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 31

 131. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 40

 132. ПАТ ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС 26

 133. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 36

 134. ТОВ ШУВАР 46

 135. ПрАТ ЮГОМЕТ 26

 136. ПАТ ЯЛТИНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 17
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційно-видавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125341
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
27.02.2013 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 100,43 грн 
На рік — 1205,16 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

320995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"


