
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

25.04.2013  м. Київ  № 769

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 21 травня 2013 року за № 793/23325

Про затвердження Професійних 
вимог до головних бухгалтерів 
професійних учасників ринку цін
них паперів 

Відповідно до пункту 28 частини другої статті 7 та пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та з метою вдосконалення організації підготов-
ки фахівців для фондового ринку України

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

1. Затвердити Професійні вимоги до головних бухгалтерів про-
фесійних учасників ринку цінних паперів, що додаються.

2. Керівникам професійних учасників фондового ринку у тер-
мін до 01 січня 2014 року привести посадові інструкції головних 
бухгалтерів у відповідність до зазначених Професійних вимог.

3. З 01 січня 2014 року особа, що займає посаду головного 
бухгалтера, повинна відповідати вимогам, затвердженим цим рі-
шенням.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 квітня 2007 

року № 815 «Про затвердження Професійних вимог до головних 
бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів», зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 16 травня 2007 року за  
№ 510/13777 (зі змінами).

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не 
раніше дня його офіційного опублікування.

6. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства 
(М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну ре-
єстрацію до Міністерства юстиції України.

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

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Моз-
гового.

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
25 квітня 2013 року № 769
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
21 травня 2013 року за № 793/23325

Професійні вимоги
до головних бухгалтерів професійних учасників ринку 

цінних паперів 
1. Професійні вимоги визначаються рівнем освіти, кваліфіка-

ції, досвіду, спеціалізації, достатнім для повного і якісного вико-
нання робіт за посадою. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 769 від 25.04.2013 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

НО ВИ НИ

№100 (1604) 31.05.2013 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №100, 31 травня 2013 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2. Ці Професійні вимоги поширюються на осіб, які займають 
посаду головного бухгалтера професійних учасників фондового 
ринку (крім банків). 

У разі якщо в професійному учаснику фондового ринку від-
сутня посада головного бухгалтера, зазначені вимоги застосову-
ються до особи, яка виконує обов’язки з ведення бухгалтерського 
обліку в професійному учаснику фондового ринку.

3. Згідно з вимогами законодавства України, у тому числі цих 
Професійних вимог, професійний учасник фондового ринку роз-
робляє та затверджує посадові інструкції для головних бухгалте-
рів, в яких визначає завдання, функції, права та обов'язки, відпо-
відальність осіб, які обіймають зазначену посаду. 

4. Головний бухгалтер професійного учасника фондового рин-
ку повинен відповідати таким професійним вимогам: 

мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр); 
мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготов-

ки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів 
професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та 

атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок на-
вчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвер-
дженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованим в Мініс-
терстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (зі 
змінами). У разі відсутності такого документа у тримісячний строк 
після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти 
підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації 
не рідше одного разу на три роки;

не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти 
власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також 
не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися 
певною діяльністю;

мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або голов-
ного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не 
менше п’яти років в будь-якій іншій установі.

Директор департаменту аналізу, 
стратегії та розвитку законодавства   М. Лібанов

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

Повідомлення 
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «Про внесення змін до Положення про порядок за-
міни особи, яка провадить діяльність з управління активами пен-
сійного фонду» (далі - проект регуляторного акта), розроблено 
відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня», нормативно-правових актів Комісії, з метою врегулювання 
процедури заміни особи, яка провадить діяльність з управління 
активами пенсійного фонду.

Відстеження регуляторного впливу Положення про порядок 
заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами 
пенсійного фонду, затверджене рішенням Комісії від 18.08.2004 
№ 348, засвідчило необхідність внесення змін до цього Положен-
ня з метою удосконалення та спрощення порядку, а також оптимі-
зації термінів заміни особи, яка провадить діяльність з управління 
активами пенсійних фондів, виклавши його у новій редакції.

Крім того, розробка проекту регуляторного акта має на меті 
також формування нормативно-правової бази Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку. 

Під час погодження зазначеного проекту регуляторного акта 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг, було проведено засідання робо-
чої групи при Нацкомфінпослуг, на якій професійними учасника-
ми фондового ринку були надані зауваження та пропозиції щодо 
окремих пунктів цього акта. 

Під час доопрацювання проекту регуляторного акта значна час-
тина цих пропозицій була врахована.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта мо-
жуть надсилатись фізичними та юридичними особами, їх 
об’єднаннями за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, корпус 30;

Державній службі України з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впли-
ву оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку – http//www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить 1 місяць 
з дати оприлюднення Проекту регуляторного акта. 

Голова Комісії      Д. Тевелєв

Повідомлення 
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі – Комісія) «Про затвердження Змін до Поло-
ження про порядок визначення чистої вартості активів недержав-
ного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, 
професійного)» (далі – проект регуляторного акта), розроблено 
відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня», нормативно-правових актів Комісії, що регулюють діяльність 
з управління активами інституційних інвесторів, з метою удоско-
налення розрахунку чистої вартості активів пенсійних фондів, 
здійсненого особами, що здійснюють управління активами пен-
сійних фондів, а також приведення його у відповідність до вимог 
Закону України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ «Про заходи 
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної сис-
теми».

Згідно Закону України «Про заходи щодо законодавчого забез-
печення реформування пенсійної системи», вносяться зміни до 
статті 80 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» стосовно порядку та методики оцінювання 
вартості пенсійних активів накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а та-
кож визначені повноваження органів державної влади здійснюва-
ти процедуру обчислення чистої вартості пенсійних активів та 
вартості одиниці пенсійних внесків. У зв’язку з цим виникла необ-
хідність розробити проект регуляторного акта, у якому будуть 
враховані внесені зміни до зазначеного Закону.

Під час погодження зазначеного проекту регуляторного акта 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
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сфері ринків фінансових послуг, було проведено засідання робо-
чої групи при Нацкомфінпослуг, на якій професійними учасника-
ми фондового ринку були надані зауваження та пропозиції щодо 
окремих пунктів цього акта. 

Під час доопрацювання проекту регуляторного акта значна час-
тина цих пропозицій була врахована.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта мо-
жуть надсилатись фізичними та юридичними особами, їх 
об’єднаннями за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, корпус 30;

Державній службі України з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впли-
ву оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку – http//www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить 1 місяць 
з дати оприлюднення Проекту регуляторного акта. 

Голова Комісії     Дмитро Тевелєв

НКЦПФР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 №249, п. 4 глави 5 розділу 
ІІІ Положення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.03  
№ 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.03 за 
№ 706/8027 (у редакції рішення Комісії від 26.10.06 № 1178, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.07 за 
№81/13348), зі змінами, та відповідно до документів, наданих  
ПАТ «Укртелеком» (код за ЄДРПОУ: 21560766, 01601, м. Київ,  
бул. Т. Шевченка, 18) на скасування реєстрації випуску облігацій 
серії Е, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії Е ПАТ «УКР
ТЕЛЕКОМ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Укр-
телеком» від 29.01.2009 №11/2/09, видане 01.08.2011 Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз
порядження № 124КФС–О від 30 травня 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника За-
хідного територіального управління, на підставі пункту 4 рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.07.2007р. №1611 «Про делегування повноважень з реєстрації 
випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії 
акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків 
облігацій підприємств, звітів про результати розміщення обліга-
цій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», пункту 4 рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 07.02.2012р. №249 «Про надання 
повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» та підпункту 1.2. пункту 1 розділу ІІ 
«Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання сві-
доцтв про реєстрацію випусків акцій», затвердженого рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30.12.1998р. №222, у редакції рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.07.2005р. №398, зупинено обіг 
акцій Приватного акціонерного товариства «Здолбунівське управ-

ління механізації будівництва» (35702, Рівненська обл., Здолбу-
нівський р-н, м. Здолбунів, вул. Шевченка, 4, код ЄДРПОУ: 
01353663) у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства на під-
ставі рішення загальних зборів - розпорядження №21ЗХ4З від 
30.05.2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника За-
хідного територіального управління, на підставі пункту 4 рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.07.2007р. №1611 «Про делегування повноважень з реєстрації 
випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії 
акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків 
облігацій підприємств, звітів про результати розміщення обліга-
цій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», пункту 4 рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 07.02.2012р. №249 «Про надання 
повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» та підпункту 1.2. пункту 1 розділу ІІ 
«Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання сві-
доцтв про реєстрацію випусків акцій», затвердженого рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30.12.1998р. №222, у редакції рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.07.2005р. №398, зупинено обіг 
акцій Відкритого акціонерного товариства «Луцький шовковий 
комбінат «Волтекс» (43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карби-
шева, 2, код ЄДРПОУ: 00310769) у зв’язку з ліквідацією акціонер-
ного товариства на підставі рішення господарського суду - розпо
рядження №20ЗХ2З від 28.05.2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, на підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 
№249 «Про надання повноважень уповноваженої особи Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку», підпункту 1.2 
пункту 1 розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та 
анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого 
рішенням Комісії від 30.12.1998 №222 (у редакції рішення Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2005 
№398), зупинено обіг акцій ПАТ «ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯПШК» (83049, 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Декабристів, б. 25; код ЄДРПОУ: 
00531275) у зв’язку з ліквідацією товариства – розпорядження  
№ 15ДО1З від 28.05.2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі Рішення Комісії від 
07.02.2012 №249 «Про надання повноважень уповноваженої осо-
би Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
підпункту 1.2 пункту 1 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків 
акцій, затвердженого рішенням Комісії від 30.12.1998 №222 (у ре-
дакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14.07.2005 №398), зупинено обіг акцій ПрАТ «СОРТ
НАСІННЄОВОЧ» (83001, Донецька область, м. Донецьк, вул. Що-
рса, б. 12; код за ЄДРПОУ: 00492150) у зв’язку з реорганізацією 
товариства – розпорядження № 14ДО1З від 28.05.2013 року. 

*     *     *
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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 комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 №1611 «Про де-
легування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів емі-
сій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщен-
ня акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про 
результати розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків 
акцій та облігацій підприємств територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку», пункту 3.2 
глави 3 розділу ІIІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та 
анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 30.12.98 №222 (із змінами та доповненнями), скасовано реє-
страцію випусків акцій ПАТ «ФІРМА «РАДА» (10014, м. Житомир, 
вул. Якіра, 18, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13546746) у зв’язку 
з реорганізацією акціонерного товариства. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій №238/1/10 від 21 травня 2010 року, 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку – 
розпорядження №44ЦДСА від 28 травня 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 комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 №1611 «Про 
делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів 
емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати роз-
міщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів 
про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації ви-
пусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням 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 доповне-
ннями), зупинено обіг акцій ЗАТ «ТУРИСТИЧНИй КОМПЛЕКС «ЛИ
БІДЬ» (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 53, ідентифікаційний 
код ЄДРПОУ: 32113143) - розпорядження №44ЦДЗ від 28 трав
ня 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 комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 №1611 «Про 
делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів 
емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати роз-
міщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів 
про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації ви-
пусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням 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 доповне-
ннями), зупинено обіг акцій ПрАТ «ДІАІНВЕСТ» (місцезнаходжен-
ня: 14005, Чернігівська обл., м. Чернігів, пр-т. Миру, буд. 53-А, 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 33469246) - розпорядження 
№45ЦДЗ від 28 травня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу 
Дніпровського територіального управління Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 24.05.2013 р. № 26, пункту 
4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про надання повноважень уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
07.02.2012р. № 249, підпункту 3.2 пункту 3 Розділу ІІ «Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про 
реєстрацію випусків акцій», затвердженого рішенням ДКЦПФР 
від 30.12.1998р. № 222 (у редакції рішення ДКЦПФР від 14.07.05р. 
№ 398), скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАКРИТОГО АКЦІО
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОДОПРОВІДНИК» (69083, м. Запоріжжя, 
вул. Юності, буд. 26, код за ЄДРПОУ – 13613260) у зв’язку ліквіда-
цією товариства. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОДОПРОВІД-
НИК» від 15 жовтня 2010 року №161/08/1/10, дата видачі: 15 жов-
тня 2010 року, видане Запорізьким територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - розпо
рядження № 13ДН–1– С–А від 28.05.2013 року. 

30.05. 2013 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Протокол №1 

засідання Ліквідаційної комісії 
ПДІФВТ «УкрСиб А-Віста» 

«28» травня 2013 р.
Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію 

Пайового диверсифікованого інвестиційного фонду відкритого типу 
«УкрСиб АВіста» 
(далі – «Фонд»)

Ліквідаційна Комісія Фонду повідомляє, що 27 травня 2013 року Позачерговими за-
гальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління 
активами – Адміністратор пенсійних фондів «УкрСиб Ессет Менеджмент», (протокол  
№ 2/13 від 27 травня 2013 року) було прийнято рішення про ліквідацію Фонду, у зв’язку з 
закінченням строку, на який його було створено.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами
Фонду своїх вимог у зв’язку з прийняттям рішення про його ліквідацію 

(Протокол № 2/13 від 27 травня 2013 р. Позачергових загальних зборів акціонерів)

Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного 1. 
робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цього Порядку та три-
ває до 01 серпня 2013 року. Цей строк вважається таким, що закінчився достроково, якщо 
всі кредитори Фонду письмово підтвердили відсутність вимог до Фонду.

Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за міс-2. 
цезнаходженням Компанії з управління активами із додаванням документів, які підтверджують 
наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодав-
ства.

Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрун-3. 
тованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення про-
тягом 5 робочих днів з дати її отримання.

Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо за-4. 
твердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає такому креди-
тору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління активами: м. Київ, 5. 
вул. Іллінська, буд. 8, тел. (44) 537 50 56, факс (44) 537 50 73

Голова Ліквідаційної комісії     Купрін М. Ю.

ПАйОВИй ДИВЕРСИФІКОВАНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД ВІДКРИТОГО ТИПУ «УКРСИБ АВІСТА»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 емі-
тента. 

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 - 29 травня 2013 року одержаний останнiй транш у сумi 11122 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.
Кошти за даним кредитом вибрані повністю.
Директор               Курако Валентин Михайлович 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕНІйСЬКИй ЕЛЕВАТОР»

Повне найменування та місцезнахо-
дження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР», 68800, Одеська область, Ренійський 
район, м. Рені, вул. 28 червня, 282.

Дата, час та місце (із зазначенням 
номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) 
проведення загальних 
зборів

17 червня 2013 року, 09:00 год. 68800, Одеська 
область, Ренійський район, м. Рені, вул. 28 червня, 
282, другий поверх адміністративної будівлі, кабінет 
директора № б/н.

Час початку і закінчення реєстрації 
акціонерів для участі у загальних 
зборах

Початок реєстрації акціонерів о 08:30.
Закінчення реєстрації акціонерів о 08:50.

Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у 
загальних зборах

11.06.2013 року

Перелік питань, що виносяться на 
голосування

1. Обрання голови, секретаря зборів, обрання 
лічильної комісії, затвердження умов договору про 
передачу повноважень лічильної комісії зберігачу 
ТОВ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-
ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» ліцензія серія АД
№ 075810 від 28.08.2012р. видана Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
прийняття рішення з питань порядку (регламенту) 
проведення загальних зборів акціонерів 
Товариства.
2. Про прийняття попереднього рішення щодо 
укладання договору про відкриття кредитної лінії з 
ПАТ «Імексбанк». Про попереднє схвалення значних 
правочинів, які будуть здійснені Товариством, як 
мінімум  одного (кількох), та надання повноважень 
по прийняттю рішень про вчинення Товариством 
значних правочинів.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства, 
затвердження його в новій редакції, та визначення 
уповноважених осіб для підписання та державної 
реєстрації Статуту Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до 
загальних зборів.

З документами (матеріалами) до порядку денного, 
під час підготовки до загальних зборів, можливо 
ознайомитись за адресою: 68800, Одеська 
область, Ренійський район, м. Рені, вул. 28 
червня, 282, кабінет Директора; посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Директор 
ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» Усамов Аслан 
Алманович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу 
(відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – документ, 
що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином 
оформлену довіреність. 

Директор 
ПрАТ «РЕНІйСЬКИй ЕЛЕВАТОР»              Усамов Аслан Алманович  

До уваги акціонерів КЗАТ «УКРСПЕЦАВТОМАТИКА»!
повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Київського закритого акціонерного 

товариства «Укрспецавтоматика», надалі – Товариство, (місцезнаходження Товариства: 
01034, м.Київ, вул. Ярославів Вал 21, код ЄДРПОУ 04600665), відбудуться «12» липня  
2013 року о 14.00 год. за адресою: 01034, м.Київ, вул. Ярославів Вал, 21

ПОРЯДОК ДЕННИй:
Затвердження річних звітів Товариства за звітні роки. 1. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту виконавчо-2. 

го органу, звіту ревізійної комісії за звітні роки. 
Затвердження річних результатів діяльності Товариства, визначення порядку розподі-3. 

лу прибутків (покриття збитків, затвердження строку та порядку виплати дивідендів).
Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в без-4. 

документарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалі-
зацію:

а)обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
б)обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій;
в)визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товари-

ства або визначення уповноваженого органу або уповноваженої посадової особи Товариства, 
якій надаються повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру.

Про затвердження умов договору з обраним депозитарієм, який буде обслуговувати 5. 
випуск акцій, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію.

Про уповноваження особи на підписання від імені Товариства договору з обраним 6. 
депозитарієм.

Про затвердження умов договору з обраним зберігачем, у якого Товариство буде від-7. 
кривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства.

Про уповноваження особи на підписання від імені Товариства договору з обраним 8. 
зберігачем.

Про припинення дії договору з реєстроутримувачем на ведення реєстру власників 9. 
іменних цінних паперів Товариства.

Визначення способу персонального повідомлення акціонерів, номінальних утриму-10. 
вачів, зберігача та депозитарію про дематеріалізацію.

Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій Товариства. 11. 
Про зміну найменування Товариства.12. 
Про затвердження нової редакції статуту Товариства, надання повноважень щодо 13. 

вчинення дій у зв’язку зі змінами до статуту Товариства.
Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та 14. 

ревізійну комісію (ревізора) Товариства. 
Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства15. 
Про припинення повноважень  Голови та членів Спостережної Ради Товариства.16. 
Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов до-17. 

говорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої Ради Товариства.

Про припинення повноважень  Голови правління Товариства.18. 
Про обрання Голови правління Товариства, обрання особи (осіб), уповноважених на 19. 

підписання договорів з головою та членами Правління Товариства.
Про припинення повноважень  Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора).20. 
Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора).21. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах розпочнеться о 13.30 годині та закінчиться о 
13.45 годині в день скликання зборів за місцем їх проведення.

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при 
собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного 
законодавства.

Перелік акціонерів Товариства, які мають на участь у чергових Загальних
зборах акціонерів Товариства призначених на 12 липня 2013 року, складається
станом на 08 липня 2013 року. 
Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення
персонального повідомлення про проведення 12 липня 2013 року чергових Загальних 

зборів акціонерів Товариства - 23 травня 2013 року.
Відповідальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з доку-

ментами – Голова правління Кохно Артем Миколайович. 
Телефон для довідок: (044)2073543
Голова правління      Кохно А.М.

Уточнення до річної інформації 
за 2012 рік емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЛИБОР», 

код ЄДРПОУ 14226133,
яка була опублікована в газеті «Відомості Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку» №82 від 29 квітня 2013р.: 
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв)
Юридичні особи: немає.
Фізичні особи: 3218 фізичних осіб; Засновнику/учаснику належить 27,1571% 

від загальної кількості акцій.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у за

гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення 
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії   27.04.2013р. 
Річна інформація розміщена на сторінці www.mlybor.com.ua 27.04.2013р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №100, 31 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИй ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕН-
ЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00152299
1.4. Місцезнаходження емітента 39610 м. Кременчук Свіштовська, 4
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 05366-4-11-85 0536-76-86-48
1.6. Електронна поштова адреса емітента admin@kztv.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
2. Текст повідомлення 

Річна регулярна інформація Відкритого акціонерного Товариства «Кременчуцький  завод 
технічного вуглецю» була 29.04.2013 року направлена для розміщення на інтернет сайті http://
stockmarket.gov.ua, але не була на ньому розміщена (оприлюднена). Річна регулярна інформа-
ція подається несвоєчасно у зв’язку з технічними питаннями пошуку коду доступу на сайт.

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. Директор ВАТ "КЗТВ" __________ В.В.Яворський

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 25.05.2013

(дата) 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ.

ПРАТ «СТРИйСЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА 
«СТРІТЕКС»

82400 м.Стрий вул. Новаківського 5
Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 

03.07.2013р. о _14.00__ год. в приміщенні _швейної фабрики, зал їдальні
за адресою: _м.Стрий вул. Новаківського 5_

Реєстрація з _13 30_ год. по _13 55_ год.
Порядок денний:

Звіт голови Правління про результати діяльності ПрАТ «Стрийської швей-1. 
ної фабрики «Стрітекс» за 2012р. 

Звіт  спостережної ради ПрАТ «Стрийської швейної фабрики «Стрітекс».2. 
Звіт голови ревізійної комісії ПрАТ «Стрийської швейної фабрики «Стрі-3. 

текс».
Затвердження річного звіту ПрАТ «Стрийської швейної фабрики «Стрі-4. 

текс» за 2012р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, звіту 5. 

виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
Обрання Голови Правління (Генерального директора) Товариства.6. 
Розподіл чистого прибутку.7. 

Дата складання  переліку акціонерів, що мають право брати участь у черго-
вих загальних зборах акціонерів – 24.00 год 27/06/2013р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: м.Стрий вул. Новаківського 5, 
кабінет  308, у робочі дні підприємства та в робочий час. Відповідальний за озна-
йомлення голова правління Коколюс Ярослав Володимирович.

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а 
представникам акціонерів додатково – доручення на право участі та голосування 
на зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.  Телефон для до-
відок (03245) 5-21-04.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
2011 рік 2012 рік

Усього активів 12932,0 17181.0
Основні засоби 5531,0 6225.0
Довгострокові фінансові інвестиції 188,0 153.0
Запаси 319,0 503.0
Сумарна дебіторська заборгованість 4966,0 8627.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1928,0 1673.0
Нерозподілений прибуток (збиток) 2683,0 3556.0
Власний капітал 4134,0 5007.0
Статутний капітал 1160,9 1160.9
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 8806,0 12205.0
Чистий прибуток (збиток) 1089,0 873.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4643509 4643509
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року (шт.)

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 593 478

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «УКРЦЕМЕНТ»

(код ЄДРПОУ 21235486, юридична адреса: 64205, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Гео-
логічна, 12) повідомляє, що в річній інформації товариства за 2012 рік, що була опублікова-
на в газеті Відомості НКЦПФР № 83 від 30.04.2013р., було допущено помилку. Основні по-
казники фінансово-господарської діяльності підприємства слід читати:

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів  9583 10845
Основні засоби (за залишковою вартістю) 531   1033
Довгострокові фінансові інвестиції  0   0
Запаси 79   117
Сумарна дебіторська заборгованість  1774   2980
Грошові кошти та їх еквіваленти 37   12
Власний капітал 9583  10845
Статутний капітал 5879   5879
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (4697)   (3687)
Довгострокові зобов'язання 0   0
Поточні зобов'язання 237   247
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  (0,22705)   (1,64751)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -   -
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5879000   5879000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 

капіталу 
0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 9583   10845

ВІДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЛИНА» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акцiонерне товариство «Перлина». 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акцiонерне товариство.  
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03055958. 1.4. Місцезнаходження емі-
тента: 54008, м. Миколаїв, вул. Чигирина, 163. 1.5. Міжміський код, телефон та  
факс емітента: (0512) 24-01-54 1.6. Електронна поштова адреса емітента:  
perlyna@mkm.net.ua. 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: д/н 1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi 
про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента.

2. Текст повідомлення
Рішення про реорганізацію емітента шляхом перетворення прийнято загальними 

зборами акціонерів 25 травня 2013 року одностайно - 908126 голосами, що складає 
100 % від присутніх на зборах акціонерів та належних їм акцій. У разі перетворення 
утворюється Товариство з додатковою відповідальністю «Перлина», яке є повним 
правонаступником по всіх зобов’язаннях Відкритого акціонерного товариства «Пер-
лина». Обмін акцій на частки буде здійснено в співвідношенні 1:1 в терміни згідно рі-
шення загальних зборів акціонерів.

3. Підпис
Голова правлiння Каплинський Володимир Сидорович підтверджує достовірність 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних 

акціонерним товариством акцій додаткової емісії
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИй ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИ

РІВ» (далі – товариство), код за ЄДРПОУ 00447623, місцезнаходження: 74989, Херсон-
ська обл., м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2, тел./факс: (05549) 4-20-78, повідомляє, 
що позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол від 22.05.2013 р.) було 
прийняте рішення про збільшення статутного капіталу товариства на суму 8000000,00 
(вісім мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом збільшення на 
32000000 (тридцять два мільйони) штук кількості простих іменних акцій в бездокумен-
тарній формі існуючої номінальної вартості 0,25 грн. 

 Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу товариства 
на дату прийняття рішення про розміщення акцій становить 28 568 320,00 грн. 

Акціонери - власники простих акцій, в процесі приватного розміщення мають пере-
важне право на придбання акцій додаткової емісії, тобто право придбавати розміщува-
ні товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у за-
гальній кількості простих акцій. Переважне право реалізують особи, які є акціонерами 
товариства станом на 22.05.2013 р., тобто на дату прийняття рішення про збільшення 
статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій. 

Строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій – з 
22.07.2013 р. до 02.09.2013 р. включно. Під час строку реалізації переважного права, ак-
ціонер має право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, про-
порційній частці належних йому акцій у загальній кількості акцій товариства. Привілейо-
вані акції товариством не розміщувались, та їх розміщення не здійснюється.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій 
додаткової емісії, в період з 22.07.2013 р. до 02.09.2013 р. включно, тобто не пізніше 
дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій додаткової емісії, має по-
дати особисто або через уповноваженого представника (у робочі дні за місцезнахо-
дженням товариства, з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), або надіслати 
рекомендованим листом на адресу товариства: 74989, Херсонська обл., м. Таврійськ, 
вул. Промислова, б. 2, письмову заяву про придбання акцій додаткової емісії. У заяві 
акціонера повинно бути зазначено його прізвище, ім’я та по-батькові (або повне най-
менування - для юридичної особи); паспортні дані (для фізичних осіб); реєстраційний 
номер облікової картки платника податків (або код за ЄДРПОУ – для юридичної особи); 
місце проживання (або місцезнаходження - для юридичної особи); кількість акцій, 
якою володіє акціонер та кількість акцій, які акціонер бажає придбати; контактні дані 
(будь-які наявні: телефон, факс, e-mail, тощо); дата складання заяви, підпис акціонера 
(або підпис уповноваженої особи та печатка – для юридичної особи). 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій до-
даткової емісії, та протягом установленого для цього строку подав відповідну заяву про 
придбання акцій, в строк з 22.07.2013 р. до 02.09.2013 р. включно, тобто не пізніше дня, що 
передує дню початку приватного розміщення акцій додаткової емісії, вносить кошти в сумі, 
яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються акціонером, шляхом їх перерахування на 
поточний рахунок товариства за наступними реквізитами: одержувач – ПАТ «Новокахов-
ський завод плавлених сирів», код ЄДРПОУ 00447623, рахунок № 260089449 в Херсонській 
обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО банку 352093, або готівкою через 
касу товариства. У разі, якщо сума коштів, перерахованих акціонером товариству як плата 
за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на 
придбання яких акціонер має переважне право, товариство зобов’язане повернути акціоне-
ру різницю протягом 30 календарних днів з моменту отримання таких коштів товариством 
(надходження таких коштів на поточний рахунок товариства).

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій, протя-
гом п’яти робочих днів з дати отримання від акціонера коштів у сумі вартості акцій, що 
ним придбаваються, але не пізніше дня, що передує дню початку приватного розмі-
щення акцій, тобто не пізніше 02.09.2013 р. (включно), товариство надсилає такому 
акціонеру, за адресою, вказаною в заяві про придбання акцій додаткової емісії, або 
вручає під розпис особисто акціонеру чи його уповноваженому представнику, письмо-
ве зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. 

Надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання 
свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії не передбачається. Ак-
ціонер вважається таким, що відмовився від свого переважного права на придбання 
акцій, що розміщуються, у разі, якщо він не подав заяву на придбання акцій додаткової 
емісії та/або не сплатив за них кошти відповідно до умов цього розміщення.

Розміщення акцій здійснюється в приміщенні товариства за адресою: 74989, Хер-
сонська обл., м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2, у два етапи, виключно між акціоне-
рами товариства. 

Дата початку проведення першого етапу розміщення: 03.09.2013 р. Дата закінчення 
проведення першого етапу розміщення: 30.09.2013 р. включно. Дата початку прове-
дення другого етапу розміщення: 01.10.2013 р. Дата закінчення проведення другого 
етапу розміщення: 22.10.2013 р. включно. 

Протягом першого етапу розміщення, в період з 03.09.2013 р. до 30.09.2013 р. 
включно, товариством укладаються договори купівлі-продажу акцій з акціонерами, які 
реалізували своє переважне право та оплатили повну вартість акцій, що придбавають-
ся ними під час реалізації переважного права.

Протягом другого етапу здійснюється розміщення серед акціонерів товариства ак-
цій, що залишилися не розміщеними на першому етапі. Акціонери, які бажають при-
дбати акції, протягом строку, встановленого для проведення другого етапу (з 01.10.2013 р. 

по 22.10.2013 р. включно), мають подати особисто або через уповноваженого пред-
ставника (у робочі дні за місцезнаходженням товариства, з 8:00 до 17:00, обідня перер-
ва з 12:00 до 13:00), або надіслати рекомендованим листом на адресу товариства: 
74989, Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2, письмову заяву про при-
дбання акцій додаткової емісії. У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізви-
ще, ім’я та по-батькові (або повне найменування - для юридичної особи); паспортні 
дані (для фізичних осіб); реєстраційний номер облікової картки платника податків (або 
код за ЄДРПОУ – для юридичної особи); місце проживання (або місцезнаходження - 
для юридичної особи); кількість акцій, які акціонер бажає придбати; контактні дані 
(будь-які наявні: телефон, факс, e-mail, тощо); дата складання заяви, підпис акціонера 
(або підпис уповноваженої особи та печатка – для юридичної особи). Після отримання 
заяви від акціонера, товариство і акціонер, який бажає придбати акції, що залишилися 
не розміщеними на першому етапі, протягом строку проведення другого етапу (з 
01.10.2013 р. по 22.10.2013 р. включно), укладають договір купівлі-продажу акцій.

На другому етапі розміщення, заяви на придбання акцій задовольняються в по-
рядку черговості їх надходження, відповідно до записів у журналі вхідної кореспонден-
ції товариства. Заяви про придбання відповідної кількості акцій, надані першими, задо-
вольняються у повному обсязі (за умови наявності відповідної кількості нерозміщених 
акцій). Заяви, надані в порядку черговості пізніше, задовольняються в обсязі нерозмі-
щених акцій товариства до їх повного розміщення. Перевищення запланованого обсягу 
розміщення акцій не допускається. Заяви акціонерів, які надійшли після досягнення 
запланованого обсягу розміщення акцій, не розглядаються.

Оплата за акції здійснюється власними коштами набувача акцій виключно у грошо-
вій формі в національній валюті шляхом перерахування відповідної суми на поточний 
рахунок товариства за наступними реквізитами: одержувач – ПАТ «Новокаховський за-
вод плавлених сирів», код ЄДРПОУ 00447623, рахунок № 260089449 в Херсонській об-
ласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО банку 352093, або готівкою через 
касу товариства. Повна вартість акцій, які придбаються акціонерами в рамках реалізації 
переважного права, має бути оплачена не пізніше дня, що передує дню початку при-
ватного розміщення акцій додаткової емісії, тобто не пізніше 02.09.2013 р. включно. 
Повна вартість акцій, зазначених у договорі купівлі-продажу акцій, укладеному на дру-
гому етапі розміщення акцій, повинна бути сплачена після укладання договору купівлі-
продажу акцій не пізніше дня, що передує дню затвердження загальними зборами ак-
ціонерів товариства результатів приватного розміщення акцій. 

Негрошові внески в оплату за акції не передбачаються.
Ціна розміщення акцій – по ринковій вартості, визначеній експертною оцінкою та 

затвердженій наглядовою радою – 0,25 грн. Експертна оцінка здійснювалась Приват-
ною фірмою «ЕКСПРЕС-ОЦІНКА», яка знаходиться за адресою: 73000, м. Херсон, вул. 
Ливарна, буд. 18, ідентифікаційний код 31006421, та має сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності № 12516/11, виданий Фондом державного майна України 03.10.2011 р.

Документом, що підтверджує виконання покупцем умов оплати акцій, є квитанція 
про сплату грошових коштів або копія платіжного доручення. 

Протягом трьох робочих днів з моменту здійснення акціонером повної оплати за 
акції, акціонеру надається (надсилається на адресу, зазначену в заяві про придбання 
акцій додаткової емісії або вручається особисто або через уповноваженого представ-
ника) довідка про сплату акцій. Довідка засвідчується підписами голови правління та 
головного бухгалтера товариства, та скріплюється печаткою товариства.

Дострокового закінчення розміщення акцій не передбачається. 
У разі недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій, уповноважений орган 

товариства приймає рішення про затвердження результатів приватного розміщення 
акцій у фактично розміщеному (сплаченому) обсязі.

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції у разі прийняття уповноваже-
ним органом товариства рішення про відмову від розміщення акцій: не більше 30 днів 
після прийняття відповідного рішення.

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції у разі незатвердження у вста-
новлені строки результатів приватного розміщення акцій: не більше 30 днів з дня за-
кінчення строку для затвердження результатів приватного розміщення акцій.

Уповноваженим органом товариства, якому надані повноваження щодо затвер-
дження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від 
розміщення акцій, - є загальні збори акціонерів товариства.

Уповноваженим органом товариства, якому надані повноваження щодо повернен-
ня внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодав-
ством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваже-
ним приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені 
законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшення статутного капіталу 
акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прий-
няття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного 
акціонера, який має переважене право на придбання розміщуваних акціонерним това-
риством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення 
про це в офіційному друкованому органі; - є правління товариства.

Уповноваженими особами товариства, яким надані повноваження: проводити дії 
щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання ак-
цій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечен-
ня приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу 
акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу товариством на-
лежних їм акцій; - визначено голову правління товариства Тищенко Віталія Івановича та 
головного бухгалтера Слоневську Ніну Андріївну. 

Правління.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИй ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №100, 31 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI
ДАЛЬНIСТЮ «КЛАСИК ТРЕйД»  Організаційноправова форма емітента: Товариство з 
обмеженою відповідальністю Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. А. Барбюса, буд. 40 Ідентифі
каційний код за ЄДРПОУ: 35372850 Міжміський код та телефон, факс: 0443314953 Електронна 
поштова адреса: klassiktrade@emitent.net.ua  Сторінка в мережі Інтернет, яка додатково використо
вується для розкриття інформації: klassiktrade.emitents.net.ua Вид особливої інформації: відомості 
про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення
Дата вчинення дії, дія (лістинг/делістин або зміна рівня лістингу), найменування фондо

вої біржі, вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 
29.05.2013р. включення цінних паперів емітента у лістинг (за другим рівнем лістингу) фон-
дової біржі «ПФТС», облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) серії А, номіналь-
ною вартістю 1000,00 грн. у кількості 250000 шт.

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до 
загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках): 100%

Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування ор
гану, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 12.10.2012р., 
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №245/2/12 видане НКЦПФР.

Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: облігації іменні від-
соткові звичайні (незабезпечені) серії А бездокументарної форми існування.

Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в 
лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: рішення Операційного управління фондової 
біржі «ПФТС» № 2805/2013/16 від 28.05.2013р. Рішення набуває чинності з 29.05.2013р

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників: об-
лігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) серії А, номінальна вартість250000000,00грн., 
кількість 250 000 шт. 

Права, що надаються власникам облігацій (відповідно до умов випуску):
- право купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з обмежен-

нями згідно умов емісії;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номіналь-

ну вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
- право подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умо-

вам випуску.
3. Підпис

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Директор     Кладовщикова О.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй IННОВАЦIйНИй БАНК»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05839888 
1.4 Місцезнаходження емітента: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 247 20 07, 044 247 22 20
1.6 Електронна поштова адреса: office@ukrinbank.com 
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.ukrinbank.com
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про припинення його 

філії
2.Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» (далі – 
Банк) повідомляє, що з метою впровадження централізованої системи управління в Банку 
Наглядова рада Банку прийняла рішення (протокол Наглядової ради Банку № 13 від 
28.05.2013) про припинення з 02 серпня 2013 року діяльності:

1. Луганської філії ПАТ «Укрінбанк»  шляхом реорганізації її у Луганське центральне 
відділення ПАТ «Укрінбанк» за адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Жовтнева, 3.

Місцезнаходження Луганської філії ПАТ «Укрінбанк»: 91055, м. Луганськ, вул. Жовтне-
ва, 3. Луганська філія ПАТ «Укрінбанк» діяла на підставі Положення про Луганську філію 
ПАТ «Укрінбанк» та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому зако-
нодавством України.

2. Одеської філії ПАТ «Укрінбанк» шляхом реорганізації її у Одеське центральне відді-
лення ПАТ «Укрінбанк» за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 10.

Місцезнаходження Одеської філії ПАТ «Укрінбанк»: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 10. 
Одеська філія ПАТ «Укрінбанк» діяла на підставі Положення про Одеську філію ПАТ «Укрін-
банк» та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством 
України.

3. Сімферопольської філії ПАТ «Укрінбанк» шляхом реорганізації її у Сімферопольське 
центральне відділення ПАТ «Укрінбанк» за адресою: 95017, м. Сімферополь, вул. Стаханов-
ців, 2 Б.

Місцезнаходження Сімферопольської філії ПАТ «Укрінбанк»: 95017, м. Сімферополь, 
вул. Стахановців, 2 Б. Сімферопольська філія ПАТ «Укрінбанк» діяла на підставі Положення 
про Сімферопольську філію ПАТ «Укрінбанк» та здійснювала банківські та інші операції у 
порядку, встановленому законодавством України.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління      А. Я. Жуков 29.05.2013

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕНСЬКИй РАйАГРОХІМ» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕН-

СЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05490575
1.4. Місцезнаходження емітента: 33018, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Курчато-

ва, буд.18
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362) 23-50-31
1.6. Електронна поштова адреса емітента: rivne-rajagrohim@cis.rv.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www. rivnerayagrohim.umi.ru/
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На підставі Наказу Директора ПАТ «Рівненський Райагрохім» № 6 від 27.05.2013 року 

«Про звільнення за власним бажанням» відбулись наступні зміни складу посадових осіб 
емітента:

ЗВІЛЬНЕНО:
З посади Головний бухгалтер – Алексєєву Руслану Миколаївну, паспорт серії СР 

 № 180597, виданий Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi 06.03.1997 року. 
Частка в Статутному капіталі емітента, якою володіє особа – 0%. На посаді особа перебува-
ла 7 років і 3 місяці.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Звільнення від-
булось за власним бажанням посадової особи на підставі поданої заяви.

На посаду головного бухгалтера станом на 27.05.2013 року нікого не прийнято. 
На підставі Наказу Директора ПАТ «Рівненський Райагрохім» № 7 від 29.05.2013 року 

«Про прийняття на роботу» відбулись наступні зміни складу посадових осіб емітента:
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Головний бухгалтер – Мулик Галину Богданівну, паспорт серії МЮ № 076283, 

виданий Здолбунiвським РВ УМВС України у Рівненській області 4 січня 2006 року. Частка в 
Статутному капіталі емітента, якою володіє особа – 0%. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини особа не має. Посадову особу призначено на посаду на невизначений 
строк. Посадова особа обіймала посаду Головного бухгалтера Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Мехавтотранс».

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор      Гонгало В.М.
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№100, 31 травня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАГАРЛИЦЬКИй РАйАГРОПОСТАЧ»

(далі за текстом – «Товариство») (код за ЄДРПОУ: 00904517, місцезнаходження: 09200, 
Київська, Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 50) повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 липня 2013 року, початок  
о 09 годин 00 хвилин за адресою: 09200, Київська, Кагарлицький рн, м.Кагарлик, вул.Кому
нарська, 54, адмінбудинок, кімн. №1.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження ре-

гламенту зборів.
2. Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 21 грудня 2011 року - про при-

пинення ВАТ «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» шляхом перетворення (реорганізацію) у 
ТОВ «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».

3. Про припинення повноваження Ліквідатора ВАТ «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРО-
ПОСТАЧ».

4. Про переобрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.
5. Про переобрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження та підписання Стату-

ту Товариства в новій редакції.
10. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в без-

документарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалі-
зацію.

11. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, 
щодо яких буде прийнято рішення про дематеріалізацію, затвердження умов договору з 
обраним депозитарієм, обрання особи уповноваженої на підписання договору з обраним 
депозитарієм.

12. Про обрання зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах 
власникам акцій Товариства, затвердження умов договору з обраним зберігачем, обрання 
особи уповноваженої на підписання договору з обраним зберігачем.

13. Про надання повноважень стосовно визначення дати припинення ведення реєстру.
14. Про припинення дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників 

іменних цінних паперів № 136-Р від «01» квітня 2013 року, та визначення дати припинення 
ведення реєстру.

15. Про обрання особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних 
паперів та інших документів на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносили-
ся зміни.

16. Про прийняття рішення щодо повідомлення Реєстроутримувача, Фондові біржі, об-
раних Зберігача та Депозитарій, а також персонально кожного акціонера та кожного номі-
нального утримувача про дематеріалізацію акцій Товариства.

17. Визначення порядку вилучення сертифікатів.
18. Про затвердження положень: Положення про загальні збори акціонерного товари-

ства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про 
ревізійну комісію Товариства. 

19. Про визначення особи уповноваженої на вчинення дій пов'язаних з державною реє-
страцією змін до Статуту Товариства та реалізацію всіх інших рішень прийнятих Зборами.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах –  
01 липня 2013 р.

Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться 05 липня 2013р. з 08.00 год. до 
08.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів. Для реєстрації та участі у Загальних 
Зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, 
оформлене згідно з чинним законодавством.

З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть 
ознайомитись особисто за адресою: 09200, Київська, Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.
Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн. №1, у робочі дні з 8.00 до 17.00, а в день проведення 
Загальних Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з 
документами –ліквідатор Наріжний В.Г. Довідки за тел.: (04573)54187. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Ліквідатор: Наріжний В.Г.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАГАРЛИК «БУДМАТЕРІАЛИ»

(далі за текстом – «Товариство») (код за ЄДРПОУ: 05479668, місцезнаходження: 09200, 
Київська область, Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 93) повідомляє про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 липня 2013 року, по
чаток о 11 годин 00 хвилин за адресою: 09200, Київська область, Кагарлицький рн, м.Ка
гарлик, вул.Комунарська, 93, адмінбудинок, кімн. №1.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження ре-

гламенту зборів.
2. Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 21 грудня 2011 року - про при-

пинення ВАТ «КАГАРЛИК «БУДМАТЕРІАЛИ» шляхом перетворення (реорганізацію) у  
ТОВ «КАГАРЛИК «БУДМАТЕРІАЛИ».

3. Про припинення повноваження Ліквідатора ВАТ « КАГАРЛИК «БУДМАТЕРІАЛИ «.
4. Про переобрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.
5. Про переобрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження та підписання Стату-

ту Товариства в новій редакції.
10. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в без-

документарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалі-
зацію.

11. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, 
щодо яких буде прийнято рішення про дематеріалізацію, затвердження умов договору з 
обраним депозитарієм, обрання особи уповноваженої на підписання договору з обраним 
депозитарієм.

12. Про обрання зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах 
власникам акцій Товариства, затвердження умов договору з обраним зберігачем, обрання 
особи уповноваженої на підписання договору з обраним зберігачем.

13. Про надання повноважень стосовно визначення дати припинення ведення реєстру.
14. Про припинення дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників 

іменних цінних паперів № 137-Р від «01» квітня 2013 року, та визначення дати припинення 
ведення реєстру.

15. Про обрання особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних 
паперів та інших документів на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносили-
ся зміни.

16. Про прийняття рішення щодо повідомлення Реєстроутримувача, Фондові біржі, об-
раних Зберігача та Депозитарій, а також персонально кожного акціонера та кожного номі-
нального утримувача про дематеріалізацію акцій Товариства.

17. Визначення порядку вилучення сертифікатів.
18. Про затвердження положень: Положення про загальні збори акціонерного товари-

ства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про 
ревізійну комісію Товариства. 

19. Про визначення особи уповноваженої на вчинення дій пов'язаних з державною реє-
страцією змін до Статуту Товариства та реалізацію всіх інших рішень прийнятих Зборами.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах –  
01 липня 2013 р.

Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться 05 липня 2013р. з 10.00 год. до 
10.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів. Для реєстрації та участі у Загальних 
Зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, 
оформлене згідно з чинним законодавством.

З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть 
ознайомитись особисто за адресою: 09200, Київська область, Кагарлицький р-н, м.Кагар-
лик, вул.Комунарська, 93, адмінбудинок, кімн. №1, у робочі дні з 8.00 до 17.00, а в день 
проведення Загальних Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок озна-
йомлення з документами –ліквідатор Груша С.О. 

Довідки за тел.: (04573) 54187. 
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлен-

ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Ліквідатор: Груша С.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАВТОІНВЕСТ» 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2012 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАВТОІНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 32961233
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.autoinvest.cjm.ua,
www.stockmarket.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АДМIНIСТРАТОР ПЕНСIйНИХ ФОНДIВ 
КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 

«ЄВРОПЕйСЬКI ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ»
Повідомлення про спростування розкритої недостовірної регулярної річної 

інформації емітента за 2012 р. у п. 1.6 Серія і номер свідоцтва про державну ре-
єстрацію емітента, Розділу 1 Загальні відомості (Відомості НКЦПФР № 82 (1586) 
від 29.04.2013р.). 

Вважати достовірними наступні дані: 1.6. Серія і номер свідоцтва про дер-
жавну реєстрацію емітента А01 №376417 від 28.08.2002.

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії по
вторно розміщений 29.05.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет 
розміщується http://evroprominvest.ucoz.com, 25.04.2013.

Голова Правління Леміш О.М. підтверджує достовірність наведеної інформа-
ції та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 29.05.2013р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №100, 31 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ IНФОРМАЦIЇ ТА 

ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ МЕТАЛУРГIЇ» 
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство «Український 

науково-дослiдний iнститут iнформацiї та технiко-економiчних дослiджень металургiї»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента:  Дніпропетровська, 49027, м. Днiпропетровськ, вул. 

Дзержинського, буд. 23;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00193677;
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (056) 744-82-37;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 041494;
1.7. Дата державної реєстрації: 30.01.1998 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 00193677.infosite.com.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період

звітний попередній

Усього активів 460 460

Основні засоби (за залишковою вартістю) 389 389

Довгострокові фінансові інвестиції 2 2

Запаси 15 15

Сумарна дебіторська заборгованість 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0

Власний капітал 160 216

Статутний капітал 129 129

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -574 -518

Довгострокові зобов’язання 0 0

Поточні зобов’язання 176 179

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -56 -3

Вартість чистих активів 160 216
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.
Управлiння товариством здiйснюють: загальнi збори акцiонерiв Товариства; Наглядова 

рада, правлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя. Склад та компетенція органів управління емі-
тента відповідають вимогам Статуту та чинного законодавства.

Інформація про посадових осіб емітента.
Голова правлiння - Батура Дмитро Iгорович;
Голова Наглядової ради - Павелко Андрiй Васильович;
Член Наглядової ради - Рубан Людмила Пантелiївна;
Член Наглядової ради - Лiсогор Iгор Олександрович;
Голова Ревiзiйної комiсiї - Шпильчевська Iрина Василiвна
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Акцiонерне товариство iнвестицiйна компанiя «Євроiнвест» (код за ЄДРПОУ 23754658) 

- 0.0011609907 %;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iндастрiал Бiлдiнг Компанi» (код за ЄДРПОУ 

34885920) - 99.8285990712 %.
Фізичні особи:
власники фiзичнi особи - 51 - 0.1702399381 %;
Усього - 100 %.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:

Дата реєстрації випуску - 17.09.1998 р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

232/04/1/98, орган, що зареєстрував випуск - Днiпропетровське територiальне управлiння 
ДКЦПФР, код - UA0406491003, тип цінного паперу - Акція проста документарна іменна, фор-
ма існування - Документарні іменні, номінальна вартість - 0.05 грн., кількість - 2584000 шт., 
загальна номінальна вартість - 129200.00 грн., частка у статутному капіталі 100 %

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Протягом останніх п’яти років зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі не відбувалося.

6. Інформація про загальні збори
У звітному періоді загальні чергові збори не відбулися із-за відсутності кворуму, акціо-

нер, який володіє 99,8 відсотків акцій не з’явився на збори, та не зареєструвався для участі 
у загальних зборах, які були оголошені на 30.04.2012 р.

7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за звітний період не нараховувалися та не виплачувалися.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудиторську фірму
ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Дніпроконсульт». Ідентифікаційний код 24600006
Державну реєстрацію юридичної особи проведено 18.02.1997 р. Виконавчим комітетом 

Дніпропетровської міської ради за адресою: 49106, м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 35, к. 264 
(номер запису 1 224 120 0000 04777), Свідоцтво Серія А00 № 404703.

Фактичне місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93, к. 415.
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1731 видано Ауди-

торською палатою України (АПУ) 26.01.2001 р. рішенням № 98, продовжено рішенням АПУ 
№ 221/3 від 04.11.2010 р. до 04.11.2015 р.

Аудитор: Гаврилова О.М., Сертифікат аудитора серії А № 005521 видано рішенням АПУ № 
125 від 22.07.2003 р., продовжено до 22.07.2013 р. рішенням АПУ № 191/2 від 26.06.2008 р.

Висновок
Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку та облікова політи-

ка, на нашу думку, відповідають встановленим П(С)БО, іншій законодавчій та нормативній 
базі з питань бухгалтерського обліку в Україні.

Перевірені фінансові звіти, показники яких узгоджені між собою, складені згідно до об-
раної концептуальної основи, відповідних П(С)БО та вимог діючого законодавства України, 
справедливо та достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31.12.2012 р.

Інформацію:
за видами активів в сумі 460,5 тис. грн.;
про зобов’язання товариства в сумі 300,6 тис. грн.;
про власний капітал товариства в сумі 159,9 тис. грн.
у всіх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, відповідно до П(С)БО.
Вартість чистих активів в сумі 159,9 тис. грн. станом на 31.12.2012 р. відповідає вимогам 

законодавства, інформацію про вартість чистих активів наведено вірно.
На нашу думку, твердження управлінського персоналу товариства про те, що статутний 

капітал станом на 31.12.2012 р. в сумі 129,2 тис. грн. сплачений у встановлені законодав-
ством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, на-
ведено достовірно.

Обсяг чистого збитку за 2012 рік складає 56,2 тис. грн.
Зобов’язань за іпотечними цінними паперами товариство немає.
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінан-

сово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних па-
перів, визначених п.1 ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», відсутня. 
Також відсутня інформація щодо порушення справ про банкрутство, рішення вищого органу

Директор О.М. Гаврилова
Бухгалтер-експерт Г.А. Ходаковський

28.04.2013 р. м. Дніпропетровськ
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 

29.05.2013 р., річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правлiння Батура Дмитро Iгоревич
29.05.2013 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 

(код ЄДРПОУ 20280450, місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49101, м. Дніпро-
петровськ, пр. Пушкіна, 15), надалі – Банк, повідомляє про проведення 02 липня 2013 року 
позачергових Загальних зборів акціонерів Банку. Початок позачергових Загальних зборів об 
11:00 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 15, перший поверх, кімната 31.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах 
відбудеться 02 липня 2013 року з 10:00 год. до 11:00 год. за місцем проведення Загальних 
зборів: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 15, перший поверх, кімната 31.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів 
Банку, буде складений станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних збо-
рів, тобто на 24 годину 25 червня 2013 року, у порядку встановленому діючим законодавством.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а представник акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, 
оформлену в відповідності до вимог чинного законодавства України.

Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування)
1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про визначення порядку та способу голосування на позачергових Загальних зборах 

акціонерів Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Земельний Капітал».
3. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-

ного товариства «Комерційний банк «Земельний Капітал».
4. Затвердження змін до статуту Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк 

«Земельний Капітал».
5. Про визначення осіб, уповноважених на підписання змін до статуту Публічного акціо-

нерного товариства «Комерційний банк «Земельний Капітал».
6. Про призначення відповідальної особи за державну реєстрацію змін до статуту Публіч-

ного акціонерного товариства «Комерційний банк «Земельний Капітал».
7. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонери Банку мають можливість 

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Ознайомлення з документами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідо-
млення до 01 липня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 9:00 год до 17:00 годин 
(крім святкових днів) за місцезнаходженням Банку: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 
буд. 15, а у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Довідки можна отримати за 
телефоном: (056) 778-16-17. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлена акціо-
нерів з документами – заступник начальника юридичного управління Пільх А.В.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних 
зборів, вносяться у порядку та в строки, встановлені діючим законодавством та надаються Спосте-
режній раді через посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлена акціонерів з документами.

Голова Правління Петренко О.Ф.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НПО ДНІПРОПРЕС»
(місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Героїв 

Сталінграда, буд. 139; код ЄДРПОУ 24991515) повідомляє про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів,що відбудуться 20 липня 2013 року за адресою: Україна, м. Дні-
пропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 139, в малому залі на другому поверсі будівлі 
прохідної (зал переговорів). Початок зборів об 11:00 годині.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 10:00 годин до 
10:45 годин у день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах - 16.07.2013 р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства – представникам акціонерів.

Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання Голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради, визначення кіль-

кісного складу Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради товариства.
3. Про затвердження умов цивільно- правових договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на 
участь у позачергових загальних зборах, можуть особисто ознайомитися у робочий час 
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 139, (особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор). Пропозиції 
щодо порядку денного направляти Генеральному директору в письмовій формі за адресою: 
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 139. Додаткову інформацію можна 
отримати за телефоном: (056) 740-62-45.                                          ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетров-

ська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) 
повідомляє про скликання 10 липня 2013 року позачергових загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів: 10 липня 2013 року о 12:00 год.
Місце проведення позачергових загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область, м. 

Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1, кім. 31.
Час початку реєстрації учасників позачергових загальних зборів: 10 липня 2013 року 

об 11:00 год. Час закінчення реєстрації учасників позачергових загальних зборів: 10 липня 
2013 року об 12:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах - на 24 годину 04 липня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження змін до статуту Товариства, пов’язаних із збільшенням статутного ка-

піталу з урахуванням результатів розміщення акцій.
3. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (пас-

порт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з документами пов’язаними з порядком денним зборів можна за міс-
цезнаходженням Товариства, а саме: 51909, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул. С.Х.Горобця, буд. 1, кім. 44, з понеділка по п’ятницю з 10:00 год. до 15:00 год., шляхом 
письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів – Ди-
ректор Бєлов Олег Вячеславович.

Телефон для довідок: (05692) 7-21-36                                Директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕР-
НИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (далі по тексту – банк), 
код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 
відповідно до рішення наглядової ради банку (протокол від 28 травня 2013 року) повідо-
мляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 липня 
2013 року о 17:00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, кімната № 106.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження змін до статуту банку, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу 

з урахуванням результатів розміщення акцій.
3. Затвердження статуту банку у новій редакції.
Реєстрація учасників зборів проводиться 04 липня 2013 року з 16:30 до 16:55 години 

за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, кімната 106.
Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує 

особу акціонера (або його представника) та довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах для представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь 04 липня 2013 року у 
зборах наглядовою радою призначена дата складання зведеного облікового реєстру влас-
ників цінних паперів банку станом на 30 червня 2013 року.

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань, які включені до порядку денного загальних зборів заздалегідь робочі дні 
з 10 до 17 години або у день проведення загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріалами загальних зборів 
призначена відповідальна особа Шевцова Тетяна Михайлівна – корпоративний секретар банку.

Телефон для довідок: (0562) 31-04-38, 31-04-30              Голова правління Міняйло В.Ф.

Уточнення інформації, що була опублікована у виданні «Відомості НКЦПФР 
№ 68 від 09 квітня 2013 року для акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОКОМЕРЦІйНОГО БАНКУ «ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 09801546)

Абзац 5 повідомлення викласти у наступній редакції:
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають письмову заяву 

про придбання акцій та перераховують кошти на рахунок № 500400000 в ПАТ АКБ «Львів», 
МФО 325268, у сумі що дорівнюють вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У за-
яві акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцез-
находження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти 
приймаються товариством не пізніше 18 червня 2013 р. ПАТ АКБ «Львів» видає акціонерам 
письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Абзац 11 повідомлення викласти у наступній редакції:
На підставі поданих заяв між Банком і акціонерами укладаються договори купівлі-

продажу акцій. Повна оплата за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на другому 
етапі, здійснюються грошовими коштами в національній валюті по 25 липня 2013 року, ви-
ключно шляхом перерахування коштів на рахунок Банку № 500400000 в ПАТ АКБ «Львів» 
МФО 325268.

Телефон для довідок: (032) 2456483                                             Спостережна рада.



12

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №100, 31 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕРНОПIЛЬГАЗБУД» 

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльгазбуд»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 46006, м. Тернопiль, вул. Князя Острозького, 33
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02127360
1.5. Міжміський код та телефон емітента: 0352 526782
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО №329493
1.7. Дата державної реєстрації: 09.07.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 02127360.infosite.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 92 132
Основні засоби (за залишковою вартістю) 59 63
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6 9
Сумарна дебіторська заборгованість 21 22
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 3
Власний капітал -303 -262
Статутний капітал 319 319
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -622 -581
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 395 394
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.1 -0.03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.1 -0.03
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1277640.0 1277640.0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

0.0 0.0

Вартість чистих активів -303 -262

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Вищим органом управління товариства є Загальні збори акціонерів товариства.
Поточною діяльністю товариства керує правління на чолі з головою правління.
Контрольні функції виконує ревізійна комісія.
У товаристві сформовано спостережну раду.
Інформація про посадових осіб емітента.
Голова правлiння - Климов Олександр Павлович;
Головний бухгалтер - Ракiвська Галина Антонiвна;
Голова спостережної ради - Кудрявський Валентин Миколайович;
Голова ревiзiйної комiсiї - Парубенко Андрiй Анатолiйович.
Інформація про засновників емітента
Юридичні особи: Єдиним засновником товариства була держава в особi регiонального 

вiддiлення Фонду державного майна України (код за ЄДРПОУ 14037372) - 0.0000 %.
4. Інформація про цінні папери емітента
Дата реєстрації випуску - 29.10.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

22/19/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Тернопiльське територiальне управлiння 
ДКЦПФР, код - UA4000110217, тип цінного паперу - акція проста, форма існування - бездо-
кументарні іменні, номінальна вартість - 0.25 грн., кількість - 1277640 шт., загальна номі-
нальна вартість - 319410 грн., частка у статутному капіталі 100%

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

У звітному періоді змін осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента, не 
було. Послуги депозитарія товариству надає ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (код 
за ЄДРПОУ 30370711), послуги зберігача - ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-
iнвестицiйний банк» (код за ЄДРПОУ 00039002).

6. Інформація про загальні збори
Збори не вiдбулися по причинi вiдсутностi коштiв.
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за минулий та за звітний роки не нараховувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторську перевірку фінансової звітності товариства за звітний період проводило 

ТОВ «Тер Аудит». Код за ЄДРПОУ: 21141644. Мiсцезнаходження: 46027, Україна,  
м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських 
фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 0378 видане за рiшенням Аудитор-
ської палати України вiд 26.01.2001р. за № 98. Внесено в Реєстр аудиторiв, якi можуть про-
водити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних 
паперiв, на пiдставi рiшення ДКЦПФР України вiд 29.03.2011 № 322.

За результатами перевірки аудитором зроблено такий висновок: «На нашу думку, за 
винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться в попереднiх параграфах, 
попереднi фiнансовi звiти ВАТ «Тернопiльгазбуд» достовiрно вiдображають його фiнансовий 
стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв за 2012 рiк, вiдповiдають облiковiй 
полiтицi Товариства, МСФЗ та вимогам чинного законодавства України, за винятком впливу 
питань викладених вище.»

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії  
розміщений 29.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується 
02127360.infosite.com.ua, 30.04.2013.

10. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління                                           Климов Олександр Павлович, 29.04.2013р.

ІНТЕРВАЛЬНИй ДИВЕРСИФІКОВАНИй 
ПАйОВИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД

«ФЕНІКСКЛАСИЧНИй» ТОВ «КУА «ФІНІНВЕСТГРУП» 
Інформація про пайовий інвестиційний фонд за 2012 рік

Повне найменування інвестиційного фонду Інтервальний диверсифікований 
пайовий інвестиційний фонд 
«ФЕНІКСкласичний» 
ТОВ «КУА «Фінінвестгруп»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 2211106
Повне найменування компанії з управління 
активами

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління 
активами «Фінінвест-груп»

Серія та номер ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами)

АВ №580226

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з 
управління активами

33417598

Код території за КОАТУУ компанії з управління 
активами

1410136300

Територія (область) компанії з управління активами Донецька область
Місцезнаходження компанії з управління активами м.Донецьк, 

вул.Рози Люксембург 75А оф.15
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 12.08.2008 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів

№ 1296

Найменування органу, що зареєстрував випуск ДКЦПФР
Форма існування бездокументарна
Форма випуску іменні
Спосіб розміщення випуску* прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного 
сертифіката (грн.)

100,00

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) 500 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується пайовий інвестиційний фонд
Ідентифі
каційний 
код за 

ЄДРПОУ

Юридична 
особа 

відповідно до 
переліку**

Найменуван
ня

Назва, номер та серія 
документа, що підтверджує 

повноваження особи
Місцезнаходження

1 2 3 4 5
33417598 Компанія з 

управління 
активами

ТОВ «КУА 
«Фінінвест-

груп»

Ліцензія НКЦПФР АГ 
№580226 від 02.03.2012

83114, м. Донецьк, 
вул. Рози 

Люксембург, 
буд.75А, офіс 15

32757972 Торговець 
цінними 

паперами

ТОВ 
«Донфінсер-

віс»

Ліцензія НКЦПФР АГ 
№580193 від 03.02.2012

83114, м. Донецьк, 
вул. Рози 

Люксембург, 
буд.75А, офіс 14

13486837 Зберігач ПАТ «АКБ 
«КАПІТАЛ»

Ліцензія Серія АЕ № 185163 
від 19.10.2012р. Строк дії 
ліцензії з 20.10.2012р. необ-
межений

83001, м. Донецьк, 
вул. Артема, 63

2653200519 Аудитор ТОВ «АФ 
АСБ»

Свідоцтво №3555, видане на 
підставі рішення Аудитор-
ської палати України від 
31.03.2005 №147/3; Свідо-
цтво АБ №000617, видане на 
підставі Рішення ДКЦПФР 
від 21.11.2007 №2162, чин-
не до 25.02.2015

83055, м. Донецьк, 
вул. Постишева, 

129

32321967 Незалежний 
оцінювач 

майна

ТОВ 
«ДОНКОН-

САЛТ»

Сертифікат №12925/12, ви-
даний Фондом державного 
майна України 03.02.2012, 
строком дії до 03.02.2015

83114, м. Донецьк, 
вул. Рози 

Люксембург, 
буд.75А, офіс 9

Інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті за
гальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондово
го ринку про ринок цінних паперів

Інформацію за 2012 рік Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
«ФЕНІКС-класичний» оприлюднено 30.04.2012р. на сайті http://www.stockmarket.gov.ua/

Повідомлення про внесення уточнень щодо проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРЕГІВСЬКИй РАДІОЗАВОД».

Публічне акцiонерне товариство «Берегівський радіозавод» повідомляє про внесення 
уточнень в оголошення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічно-
го акцiонерного товариства «Берегівський радіозавод», що опубліковано в Бюлетені «ВІДО-
МОСТІ НКЦПФР» № 93 від 22.05.2013 р., а саме:

«Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ак-
ціонерів – 11 червня 2013 року (за три робочих дні до дня проведення зборів).»

Інша інформація, викладена в оголошенні, залишається без змін.
Голова Правління      Тарас Петрина
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До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАРАСОЛЬ» 

(код за ЄДРПОУ 32717175, 
адреса: 87515, Україна, м. Маріуполь, вул. Енгельса, 39-А.) 

Повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
«08» липня 2013 року об 1100 год. за адресою: 87515, Україна, м. Маріуполь,  
вул. Енгельса, 39А,офіс 30.

Порядок денний:
Обрання Лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загаль-1. 

них зборів акціонерів.
Відкликання та обрання членів органу управління Товариства.2. 

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у позачергових За-
гальних зборах – станом на 24 годину 04 липня 2013 року.

Реєстрація учасників позачергових зборів відбудеться «08» липня 2013 року з 10.00 
до 10.30 год. за місцем проведення позачергових зборів. Для участі в позачергових За-
гальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність 
на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену у відповідності 
до законодавства України. З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери 
та (або) їх представники можуть ознайомитися за місцєзнаходженням Товариства, а 
саме за адресою 87515, Україна, м. Маріуполь, вул. Енгельса, 39-А,офіс 30, з 09-00 до 
16-00 години у робочі дні.

Довідки за телефоном: (0629) 404102. 
Президент ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАРАСОЛЬ»                Дроздова О.В.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Загальних зборів

ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ»
Протокол 2 від 25.03.2013р.

ПРОСПЕКТ
ЕМІСІЇ ІМЕННИХ ВІДСОТКОВИХ ЗВИЧАйНИХ (НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИХ) ОБЛІГАЦІй

ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35093607

(відкрите (публічне) розміщення)
2013 рік

«Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартос-
ті цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що 
подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи»

1. Інформація про емітента:
1.1. Повне найменування:
українською мовою:

російською:

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інформаційно-депозитарний центр «ГЛОБАЛ» 
Общество с ограниченой ответственостью 
«Информационно-депозитарный центр «Глобал »

1.2. Скорочене найменування:
українською мовою:
російською: 

ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ»
ООО «ИДЦ «ГЛОБАЛ»

1.3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, пров. Куренівський 19/5.
1.4. Номери телефонів, факсу, електронна пошта: тел./факс (044)-467-57-47, 
e-mail: global-h@ukr.net, zberigach@idcglobal.com.ua
1.5. Дата заснування, зміни організаційноправової форми, назви емітента: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-депозитарний центр «ГЛО-

БАЛ» (надалі Товариство або Емітент) засноване 13 квітня 2007 року. 
06 грудня 2007 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інформаційно-депозитарний центр «ГЛОБАЛ», зміна місцезнаходження юридичної особи. 
Назва емітента не змінювалась.

1.6. Перелік засновників: Полійчук Олександр Валентинович, громадянин України, паспорт 
серії СО №235575, виданий 14.10.1999р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, зареєстро-
ваний за адресою: м. Київ, бульвар Перова, буд. 12/92, кв.13, податковий номер: 2871709410.

На час затвердження нової редакції статуту частка держави в майні Товариства відсутня.
1.7. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формуван

ня та компетенція згідно з установчими документами Емітента):
Витяг із Статуту ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ»:
«…
9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
9.1. Загальні збори Учасників Товариства є вищим органом Товариства, які складаються з 

Учасників або призначених ними представників.
9.2. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. 

Учасник може в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах Учасників 
Товариства.

9.3. Учасники мають на загальних зборах Учасників кількість голосів, пропорційну розміру 
їх часток у статутному капіталі Товариства.

9.4. Загальні збори Учасників товариства обирають Голову загальних зборів Учасників То-
вариства.

9.5. Загальні збори Учасників Товариства самостійно визначають регламент своєї роботи.
9.6. До компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належить:
9.6.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і 

звітів про їх виконання;
9.6.2. Внесення змін та/або доповнень до статуту Товариства, зміна розміру його статутно-

го капіталу;
9.6.3. Створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Директор Товариства;
9.6.4. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення, відкли-

кання та визначення повноважень відповідного контрольного органу Товариства, яким є реві-
зійна комісія Товариства;

9.6.5. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його 
дочірні підприємства, філії, представництва, інші структурні підрозділи, затвердження звітів і 
висновків контрольного органу, розподіл прибутку та збитків Товариства;

9.6.6. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника Товариства;
9.6.7. Виключення Учасника з Товариства;
9.6.8. Прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної 

комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
9.6.9. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, інших структурних 

підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
9.6.10. Встановлення розміру і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
9.6.11. Прийняття до Товариства нових Учасників;
9.6.12. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб 

органів управління Товариства;
9.6.13. Затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, ви-

значення організаційної структури Товариства;
9.6.14. Визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства, його 

дочірніх підприємств, філій та представництв, інших структурних підрозділів;
9.6.15. Створення фондів Товариства, визначення їх розмірів та порядку формування, за-

твердження положень про них;
9.6.16. Прийняття рішення про вступ та/або вихід Товариства до/зі складу Учасників (за-

сновників, акціонерів) інших юридичних осіб будь-яких форм власності, в тому числі про 
створення приватних підприємств.

9.7. Вирішення питань, викладених в п. 9.6. даного Статуту, відноситься до виключної 
компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, і не може бути передане Директору Това-

риства. Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності То-
вариства, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами Учасників до компетенції Ди-
ректора Товариства.

9.8. З питань, зазначених в п.п. 9.6.1., 9.6.2., 9.6.7. даного Статуту рішення вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як  
50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення  
приймається простою більшістю голосів.

9.9. Загальні збори Учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них при-
сутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками 
голосів.

9.10. Товариство може приймати нових Учасників. Дане питання розглядається на загальних 
зборах Учасників Товариства не пізніше шести місяців з дня надходження відповідної заяви.

9.11. Брати участь у загальних зборах Учасників Товариства з правом дорадчого голосу 
може Директор, якщо він не є Учасником Товариства. Учасники зборів, які беріть участь у 
зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Рішення збо-
рів може бути прийнято методом письмового опитування при відсутності заперечень з боку 
Учасників. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, 
які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з момен-
ту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування, всі вони повинні бути про-
інформовані Головою загальних зборів Учасників Товариства про прийняте рішення.

9.12. Голова загальних зборів Учасників Товариства організує ведення протоколу. Книга 
протоколів має бути в будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні ви-
даватися засвідченні витяги з книги протоколів.

9.13. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.
9.14. Позачергові збори Учасників Товариства скликаються Головою загальних зборів 

Учасників Товариства: 
9 14.1. За власною ініціативою;
9.14.2. На вимогу Директора Товариства;
9.14.3. На вимогу ревізійної комісії у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам То-

вариства або при здійсненні зловживань, здійсненних посадовими особами органів управлін-
ня Товариства;

9.14.4. На вимогу Учасників Товариства, що володіють у сукупності не менш як 10 відсот-
ками голосів в будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. 
Якщо протягом 25 днів Голова загальних зборів Учасників Товариства не виконав вищезазна-
чених вимог, ініціатори скликання загальних зборів Учасників Товариства вправі самі скликати 
загальні збори Учасників Товариства.

9.15. Про проведення загальних зборів Учасників Товариства Учасники повідомляються 
персонально листом, телеграмою або факсимільним повідомленням із зазначенням часу і 
місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш 
як за 30 днів до дня скликання загальних зборів Учасників Товариства.

9.16. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних збо-
рах Учасників Товариства за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до 
початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів Учасникам Товариства 
повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, винесеними до порядку ден-
ного зборів.

9.17. 3 питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за 
згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
10.1. Виконавчим одноособовим органом Товариства, який здійснює поточне керівництво 

діяльністю Товариства є Директор.
10.2. Директор Товариства призначається та звільняється загальними зборами Учасників 

Товариства.
10.3. Директор Товариства діє на підставі даного Статуту. Директор Товариства здійснює 

свої повноваження від імені Товариства без довіреності, має право першого підпису всіх 
фінансово-господарських документів, зберігає печатки та штампи Товариства.

10.4. Директор Товариства вирішує усі питання фінансово-господарської діяльності Това-
риства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників 
Товариства. Загальні збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу час-
тини повноважень, що належать їм до компетенції Директора.

10.5. Директор та головний бухгалтер (в разі наявності відповідної посади) несуть відпо-
відальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здій-
снення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених доку-
ментів, регістрів і звітності протягом трьох років, а також за правильність обчислення, 
повноту і своєчасність сплати податків та зборів (обов’язкових платежів).

10.6. Директор підзвітен загальним зборам Учасників Товариства і організує виконання їх 
рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для Учасників Товариства.

10.7. Директор Товариства звітує перед загальними зборами Учасників Товариства про 
стан справ Товариства, подає їм на затвердження щорічний звіт про діяльність Товариства, 
його баланс та плани (перспективи) майбутнього розвитку Товариства.

10.8. Директор не може бути одночасно Головою загальних зборів Учасників Товариства.
10.9. Директор формує апарат управління і очолює його.
10.10. До компетенції Директора належить:
10.10.1. Здійснення оперативного керівництва поточними справами Товариства;
10.10.2. Розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти;
10.10.3. Представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюю-

чими суб’єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та 
управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контр-
агентами;

10.10.4. Укладення угод (договорів, контрактів), в тому числі зовнішньоекономічних;
10.10.5. Видача довіреностей (доручень) на укладення угод (договорів, контрактів), вчи-

нення інших дій від імені та в інтересах Товариства;
10.10.6. Видача довіреностей керівникам філій, представництв та інших структурних під-

розділів Товариства; 
10.10.7. Відкриття рахунків у банках (кредитно-фінансових установах);
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10.10.8. Призначення осіб, які мають право першого і другого підпису фінансово-

господарських документів;
10.10.9. Прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товари-

ства до українських та іноземних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодав-
ством;

10.10.10. Видача наказів, розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства, 
що обов’язкові до виконання всіма працівниками;

10.10.11. Затвердження штату Товариства, його структурних підрозділів;
10.10.12. Призначення на посади і звільнення з посад своїх заступників, керівників 

підрозділів апарату управління та структурних підрозділів Товариства, а також право 
найму на роботу та звільнення працівників;

10.10.13. Затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення по-
рядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів винагород за 
швидке та якісне виконання своїх трудових функцій працівниками Товариства;

10.10.14. Вирішення інших питань поточної фінансово-господарської діяльності То-
вариства.

11. РЕВІЗІйНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА
11.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється 

ревізійною комісією, члени та голова якої обираються загальними зборами Учасників 
Товариства. Директор не може бути членом ревізійної комісії.

11.2. Термін діяльності кожного складу ревізійної комісії визначається при її обранні 
загальними зборами Учасників Товариства, а у випадку, якщо такий термін не визначе-
ний, ревізійна комісія діє до її переобрання.

11.3. Перевірка фінансово-господарської діяльності Директора Товариства прово-
диться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів Учасників Товариства, з 
власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства.

11.4. Ревізійна комісія здійснює один раз на рік перевірку фінансово-господарської 
діяльності Товариства.

11.5. Ревізійна комісія зобов’язується скласти висновок про результати перевірки в 
строк не пізніше трьох днів після закінчення перевірки та в цей же термін ознайомити з 
ним загальні збори Учасників Товариства листом, телеграмою, або факсимільним пові-
домленням. У висновку ревізійної комісії повинна міститися інформація про виявлені 
недоліки та порушення (в разі їх наявності).

Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням 
загальних зборів Учасників Товариства, а також у випадках, встановлених законом, 
може призначатися аудиторська перевірка. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства 
може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із 
залученням професійного аудитора (аудиторської організації) не пов’язаного майнови-
ми інтересами з Товариством та/або його Учасниками. Витрати, пов’язані з проведенням 
такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська 
перевірка.

1.8. Предмет та мета діяльності:
Витяг із Статуту ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ»:
«…
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
2.1. Основною метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку в 

ході участі в цивільному обороті та розподіл його між Учасниками згідно з вимогами 
Закону та на умовах, визначених в Статуті Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є професійна діяльність на фондовому ринку, 
яка є виключним видом діяльності Товариства, а саме:

2.2.1. брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-
правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від сво-
го імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;

2.2.2. дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-
правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою пере-
продажу, крім випадків, передбачених законом;

2.2.3. андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цін-
ними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента;

2.2.4. діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться тор-
говцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на 
підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими 
коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі 
цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві влас-
ності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх 
осіб; 

2.2.5. депозитарна діяльність зберігача цінних паперів - діяльність з надання по-
слуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів 
на рахунках власників цінних паперів.

2.3. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, пов’язані з обігом цінних 
паперів, насамперед надання консультацій щодо цінних паперів та іншої діяльності на 
фондовому ринку, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

2.4. Здійснення Товариством професійної діяльності на фондовому ринку допуска-
ється за наявності ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. На 
умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами України, Товариство може 
розширити свою діяльність для здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів, яка може поєднуватись з діяльністю щодо ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів, та переоформити ліцензію в установленому чинним законодавством по-
рядку.

1.9. Розмір статутного капіталу станом на 25.03.2013р., відомості щодо його оплати: 
На момент прийняття рішення (Протокол Загальних зборів № 2 від 25.03.2013р.) статут-
ний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить 7 100 000,00 (сім мільйонів 
сто тисяч) грн. і є повністю сплаченим.

1.10. Розмір власного капіталу станом на 31.12.2012р.: 7 206 000,00 (сім мільйонів 
двісті шість тисяч) гривень 00 копійок.

1.11. Чисельність штатних працівників станом на 31.12.2012р.: 6 (шість) осіб.
1.12. Відомості про посадових осіб Емітента, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, рік 

народження, освіта, кваліфікація, загальний виробничий стаж, стаж роботи на даній по

саді, посада, яку особа обіймає на основному місці роботи, посада на попередніх місцях 
роботи за останні п'ять років:

Прізвище,
ім’я,

по батькові

Рік 
наро

дження

Осві
та

Ква
ліфі
кація

Загальний 
виробни
чий стаж 
роботи

Посада, яку 
особа обіймає 
на основному 
місці роботи

Стаж 
роботи 

на даній 
посаді

Посада на 
попередніх місцях 
роботи за останні 

п’ять років

1 2 3 4 5 6 7 8
Полійчук 
Олександр 
Валентино-
вич

1978 По-
вна 

вища

Облік 
і 

аудит

12 років Директрор ТОВ 
«ІДЦ 

«ГЛОБАЛ»

7 років з 04.07.2007р. 
– по теперішній 

час – ТОВ 
«Інформаційно-
депозитарний 

центр «Глобал», 
директор.

1.13. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квар
тал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:
Голова правління Полійчук Олександр Валентинович
Середня заробітна плата за 2012 рік, грн. 24 630,61 грн
Середня заробітна плата за IV квартал 2012 року, грн. 5 700,00 грн

2. Інформація про фінансовогосподарський стан Емітента:
2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності, вида

них відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 
із зазначенням строку закінчення їх дії: 

Ліцензія серії АД №075743 від 02.08.2012. Строк дії з 02.08.2012 необмежений – брокер-
ська діяльність. 

Ліцензія серії АД №075744 від 02.08.2012. Строк дії з 02.08.2012 необмежений – дилер-
ська діяльність

Ліцензія серії АД №075770 від 10.08.2012. Строк дії з 11.08.2012 необмежений – депози-
тарна діяльність зберігача цінних паперів

2.2. Опис діяльності Емітента станом на 31.12.2012р.:
2.2.1. Станом на 31.12.2012 року емітент, як основним видом діяльності, займається про-

фесійною діяльністю на фондовому ринку, яка є виключним видом діяльності, а саме:
- брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових до-

говорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені 
іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;

- дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових до-
говорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім ви-
падків, передбачених законом;

 депозитарна діяльність зберігача цінних паперів - діяльність з надання послуг щодо 
зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках влас-
ників цінних паперів.

Товариство може здійснювати окремі види діяльності, пов’язані з обігом цінних паперів, 
насамперед надання консультацій щодо цінних паперів та іншої діяльності на фондовому рин-
ку, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 
Емітент: 

Станом на 31.12.2012 року емітентом були надані послуги з: 
2012 рік Заключено договори в ЦП: грн. шт.

- брокерська діяльність 1 801 795 594,21 2 190
- дилерська діяльність 683 599,00 17
ВСЬОГО 1 802 479 193,21 2 207
Виконано договори в ЦП грн. шт.
- брокерська діяльність 1 698 440 954,77 2 064
- дилерська діяльність 442 369,00 13
ВСЬОГО 1 698 883 323,77 2 077
Відкрито рахунків у ЦП - 4 076

2.2.3. Основними споживачами послуг або робіт, що здійснює Емітент: 
 Основним видом діяльності, яким займається емітент є посередництво за договорами по 

цінних паперах або товарах; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійно-
го забезпечення), н.в.і.у.; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страху-
вання та пенсійного забезпечення. 

2.2.4. Основні конкуренти Емітента: ТОВ «ФК «Атлас», ТОВ «ІК «Холдинг Груп», ТОВ «ІК «Ат
ланта Капітал», ТОВ «Фондовий Форекс», ТОВ « Алор Україна».

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента: 
Інвестиційна діяльність Емітентом не провадилась.
2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більше ніж 10% статутного ка

піталу: 
Станом на 25.03.2013 року емітент не володіє часткою більш ніж 10% в статутному капіта-

лі юридичних осіб.
2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені під

розділи Емітента: 
Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених під-

розділів.
2.6. Відомості про участь Емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо: 
Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.
2.7. Політика щодо досліджень та розробок: Для покращення фінансових показників та 

якості надання послуг працівниками емітента щорічно розробляється план розвитку підприєм-
ства, якому передують дослідження галузі та конкурентів, який визначає перелік стратегічних 
напрямків розвитку та включає в себе конкретний план дій по їх реалізації; на кожний рік діяль-
ності розроблюються та впроваджуються власні концепції щодо поліпшення якості послуг, кон-
курентоспроможності, оптимізації статей затрат, загальних показників роботи товариства.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента: 
Фактори ризику господарської діяльності емітента не виходять за рамки ризиків, які мо-

жуть виникнути при проведенні господарської діяльності будь-якої організації на території 
України. 
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2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки: 
З моменту появи на ринку, емітент займає лідерські позиції, незважаючи на велику кіль-

кість конкурентів завдяки унікальності та високій якості послуг. Передбачивши раніше тенден-
цію активного розвитку ринку, емітент провів реконцепцію для укрупнення бази. У поточному 
та наступному році, емітент передбачає реалізувати план нарощування потужності. Це дозво-
лить йому не тільки зміцнити свої лідерські позиції на ринку, але й отримати конкурентні пере-
ваги в найближчій перспективі.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у 
відношенні Емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації 
якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску об
лігацій: 

Жодних справ про банкрутство і застосування санації у відношенні Емітента не проваджу-
валось.

2.11. Інформація про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія Емітента) станом на 
25.03.2013р.:

2.11.1. Які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:
- кредитні правочини та зміни до них: відсутні;
- кредитор за кожним укладеним правочином: кредитні правочини відсутні;
- сума зобов’язань за кожним укладеним кредитним правочином: кредитні правочини від-

сутні;
- вид валюти зобов’язання: кредитні правочини відсутні;
- строк і порядок виконання кредитного правочину: кредитні правочини відсутні;
- відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином: кредитні право-

чини відсутні.
- рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за 

укладеним кредитним правочином: кредитні правочини відсутні.
2.11.2. Які не були виконані:
- кредитні правочини та зміни до них: відсутні;
- кредитор за кожним укладеним правочином: кредитні правочини відсутні;
- сума зобов’язань за кожним укладеним кредитним правочином: кредитні правочини від-

сутні;
- вид валюти зобов’язання: кредитні правочини відсутні;
- строк і порядок виконання кредитного правочину: кредитні правочини відсутні;
- відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином: кредитні право-

чини відсутні.
- рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за 

укладеним кредитним правочином: кредитні правочини відсутні.
Відсутні кредитні правочини, які не були виконані. 
2.12. Фінансова звітність Емітента (тис. грн.):

Б А Л А Н С 
на 31 Грудня 2010 р.

Форма №1                             за ДКУД 1801001

АКТИВ
Код

рядка
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

 I. Необоротні активи
 Нематеріальні активи:
 залишкова вартiсть 010 - - 
 первiсна вартiсть 011 - - 
 накопичена амортизація 012 - - 
 Незавершене будівництво 020 - -
 Основні засоби:
 залишкова вартiсть 030 5 9
 первiсна вартiсть 031 14 26
 знос 032 (9) (17)
Довгострокові біологічні активи: 
 справедлива (залишкова) вартість 035 - - 
 первiсна вартiсть 036 - - 
 накопичена амортизація 037
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших
 підприємств

040 - - 

 інші фінансові інвестиції 045 1 1
 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - 
Справедлива (залишкова) вартість 
інвестиційної нерухомості

055 - - 

 первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - 
 знос інвестиційної нерухомості 057
 Відстрочені податкові активи 060 - - 
 Гудвіл 065
 Iншi необоротнi активи 070 - - 
 Усього за роздiлом I 080 6 10
 II. Оборотні активи
 Виробничi запаси 100 1 - 
 Поточні біологічні активи 110 - - 
 Незавершене виробництво 120 - - 
 Готова продукцiя 130 - - 
 Товари 140 - - 
 Векселі одержані 150 - 80
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги :
 чиста реалізаційна вартість 160 196 90
 первісна вартість 161 196 90
 резерв сумнівних боргів 162
 Дебіторська заборгованість за розрахунками
 з бюджетом 170 - 3
 за виданими авансами 180 - - 
 із нарахованих доходів 190 - - 

 із внутрішніх розрахунків 200 - - 
 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 775 602
 Поточні фінансові інвестиції 220 277 1009
 Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті: 230 12 148
 у т. ч. в касі 231 - - 
 в іноземній валюті 240 - - 
 Інші оборотні активи 250 - - 
 Усього за роздiлом II 260 1261 1932
 III.Витрати майбутніх періодів 270   
 IV. Необоротні активи та групи вибуття 275   
 БАЛАНС 280 1267 1942

ПАСИВ
Код

рядка
На початок

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

 I. Власний капітал
 Статутний капiтал 300 1100 1100
 Пайовий капітал 310 - - 
 Додатковий вкладений капiтал 320 - - 
 Інший додатковий капітал 330 - - 
 Резервний капітал 340 - - 
 Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

350 66 69

 Неоплачений капітал 360
 Вилучений капітал 370
 Усього за роздiлом I 380 1166 1169
 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
 Забезпечення виплат персоналу 400 - - 
 Інші забезпечення 410 - - 

415 - - 
416
417 - - 
418 - - 

 Цільове фінансування 420 - - 
 Усього за роздiлом IІ 430   
 IIІ. Довгостроковi забов’язання
 Довгострокові кредити банкiв 440 - - 
 Інші довгостроковi фінансові зобов’язання 450 - - 
 Відстрочені податкові зобов’язання 460 - - 
 Інші довгостроковi зобов’язання 470 - - 
 Усього за роздiлом IІІ 480   
 ІV. Поточні зобов’язання
 Короткострокові кредити банкiв 500 - - 
 Поточна заборгованість за довгостроковими 
 зобов’язаннями

510 - - 

 Векселі видані 520 - 568
 Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530 37 28

 Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів 540 - - 
 з бюджетом 550 - -
 з позабюджетних платежів 560 - - 
 зі страхування 570 - -
 з оплати праці 580 - 4
 з учасниками 590 - - 
 із внутрішніх розрахунків 600 - - 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами та групами вибуття, утримуваними 
для продажу

605 - - 

 Інші поточні зобов’язання 610 64 173
 Усього за роздiлом ІV 620 101 773
 V. Доходи майбутніх періодів 630   
 БАЛАНС 640 1267 1942

Звіт про фінансові результати
за 1 Рік 2010 р.

Форма №2             Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати 

Стаття
Код 

рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 3 4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

010 306 249

Податок на додану вартiсть 015 - -
Акцизний збiр 020 - -
Інші податки, збори та обов’язкові платежі, 
вирахувані з доходу

025 - -

Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг)

035 306 249

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг)

040 - -

Валовий :
 прибуток 050 306 249
 збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 - - 
Доход від первісного визнання біологічних активів 
та сільськогосподарської продукції

061 - - 

Адміністративні витрати 070 (269) (212)
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 (113) (106)
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ЗВІТ
про власний капітал

за рік 2010 р.
Форма N 4                                                                                        Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Статутний

капітал 
Пайовий
капітал 

Додатковий
вкладений капітал 

Інший додатковий
капітал 

Резервний
капітал 

Нерозподілений
прибуток 

Неоплачений
капітал 

Вилучений
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 1 100 66 1 166
Коригування: 
Зміна облікової політики 020 
Виправлення помилок 030 
Інші зміни 040 
Скоригований залишок на початок 
року 

050 1 100 66 1 166

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 
Уцінка основних засобів 070 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 

Уцінка незавершеного будівництва 090 
Дооцінка нематеріальних активів 100 
Уцінка нематеріальних активів 110 

120 

Витрати від первісного визнання біологічних активів 
та сільськогосподарської продукції

091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності :
 прибуток 100 - - 
 збиток 105 (76) (69)
Доход від участі в капіталі 110 - - 
Інші фінансові доходи 120 - 1
Інші доходи 130 18187 5121
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (18108) (5051)
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
 прибуток 170 3 2
 збиток 175 - -
Фінансові результати від припиненої діяльності 
після оподаткування та/або прибуток або збиток від 
переоцінки необоротних активів та груп вибуття
 прибуток 176 3 2
 збиток 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 -
Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185 - - 

Фінансові результати від звичайної діяльності :
 прибуток 190 3 2
 збиток 195 - -
1 2 3 4
Надзвичайні :
 доходи 200 - - 
 витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий :
 прибуток 220 3 2
 збиток 225 -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника
Код 

рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 3 1
Витрати на оплату праці 240 71 53
Відрахування на соціальні заходи 250 26 20
Амортизація 260 8 4
Інші операційні витрати 270 274 240
Разом 280 382 318

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті 
Код 

рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

330

Дивіденди на одну просту акцію 340

Звіт про рух грошових коштів
за 2010 рік
Форма N 3                     Код за ДКУД 1801004

 Стаття Код
За звітний

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 293 249
Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 - -
Повернення авансів 030 - -
Установ банків відсотків за поточними 
рахунками

035 - -

Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)

045 - -

Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - -
Інші надходження 080 13 706 10 328
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 247 ) ( 190 )
Авансів 095 ( - ) ( - )
Повернення авансів 100 ( - ) ( - )
Працівникам 105 ( 54 ) ( 71 )
Витрат на відрядження 110 ( - ) ( - )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( - ) ( - )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 3 ) ( 2 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 28 ) ( 21 )
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)

130 ( 11 ) ( - )

Цільових внесків 140 ( - ) ( - )
Інші витрачання 145 ( 13 520 ) ( 10 282 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 136 11
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 136 11

1 2 3 4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної
 діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180 - -
 необоротних активів 190 - -
 майнових комплексів 200 - -
Отримані: 
 відсотки 210 - -
 дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 ( - ) ( - )
 необоротних активів 250 ( - ) ( - )
 майнових комплексів 260 ( - ) ( - )
Інші платежі 270 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - -
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної
 діяльності

300 - -

Ш. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 - -
Отримані позики 320 - -
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 ( - ) ( - )
Сплачені дивіденди 350 ( - ) ( - )
Інші платежі 360 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 - -
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 - -
Чистий рух коштів за звітний період 400 136 11
Залишок коштів на початок року 410 12 9
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

420 - -

Залишок коштів на кінець року 430 148 20
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Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

130 3 3

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди)  140 
Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 

Відрахування до Резервного 
капіталу 

160 

170 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 
Погашення заборгова-
ності з капіталу 

190 

200 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)  210 
Перепродаж викупле-
них акцій (часток) 

220 

Анулювання викупле-
них акцій (часток) 

230 

Вилучення частки в капіталі 240 
Зменшення номіналь-
ної вартості акцій 

250 

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодо-
ваних збитків  

260 

Безкоштовно отримані активи 270 
280 

Разом змін в капіталі 290 3 3
Залишок на кінець року 300 1 100 69 1 169

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2010 рік 

Форма N 5                                                                                             Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 
активів

Код 
рядка

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка )

Вибуло за рік Нарахова
но 

амортиза
ції за рік

Втрати від 
зменшен

ня 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

накопичена 
амортиза

ція

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

накопиченої 
амортизації

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

накопичена 
амортиза

ція

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

накопиче
ної 

амортизації

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

накопичена 
амортиза

ція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природними ресурсами

010

Права користування 
майном

020

Права на комерційні 
позначення

030

Права на об’єкти 
промислової власності

040

Авторське право та 
суміжні з ним права

050

060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)  
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)  

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)  
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)  

II. Основні засоби 

Групи основних 
засобів

Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надій
шло за 

рік

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка )
Вибуло за рік На

рахо
вано 
амор
тиза
ції за 

рік

Втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

Інші зміни за рік
Залишок на 
кінець року

у тому числі 

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

одержані за фінан
совою орендою

передані в оперативну 
оренду 

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100
Інвестиційна 
нерухомість

105

Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120

Машини та 
обладнання

130 10 6 7 5 17 11

Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 4 3 5 3 9 6

Тварини 160
Багаторічні 
насадження

170

Інші основні засоби 180
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 7
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330 5
Разом 340 12

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника
Код 

рядка
За рік

На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших
підприємств

380

акції 390
облігації 400
інші 410 81 1 80
Разом (розд. А + розд. Б) 420 81 1 80

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-
культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 113
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 Х

непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 Х

Проценти 540 Х
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

Доходи від об’єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 Х
Списання необоротних активів 620 Х
Інші доходи і витрати 630 18187 18108

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами) 

(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами 

(632) %

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 
продукції основної діяльності

(633)

VI. Грошові кошти 
Найменування 

показника 
Код рядка На кінець року 

1 2 3 
Каса 640 
Поточний рахунок у банку 650 148
Інші рахунки в банку 
(акредитиви, чекові книжки) 

660 

Грошові кошти в дорозі 670 
Еквіваленти грошових коштів 680 
Разом 690 148

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено  (691)

Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні 
матеріальні активи

250

Разом 260 14 9 12 8 26 17

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)  
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)  
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)  
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)  19 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)  

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)  
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)  
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)  

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів
Код 

рядка
Залишок на 
початок року

Збільшення 
за звітний рік Використано 

у звітному 
році

Сторновано 
невикористану суму 

у звітному році

Сума очікуваного 
відшкодування витрат іншою 
стороною, що врахована при 

оцінці забезпечення

Залишок на кінець 
року нараховано 

(створено)
додаткові 

відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам

710

Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань

730

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію

740

Забезпечення наступних витрат 
на виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів

750

760
770

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780
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VIII. Запаси 

Найменування показника
Код 

рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 

вартості реалізації*
уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплекту-
ючі вироби

810

Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 
IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 

рядка

Всього 
на кінець 

року

у т. ч. за строками непогашення
до 12 

місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги

940 90 90

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 602 238 364

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування 

показника
Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 
кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами

1160

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 3
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220

на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230

на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 3
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 3

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 8
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на: будівництво об’єктів 1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів
Код 

рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року
на
ді

йшло 
за 
рік

вибуло за рік нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

вигоди 
від 

віднов
лення 
корис
ності

залишок на 
кінець року залишок 

на 
початок 

року

надійш
ло за рік

зміни 
вартос
ті за рік

вибуло 
за рік

залишок 
на кінець 

року 
первіс

на 
вартість

накопи
чена 

аморти
зація

первіс
на 

вар
тість

накопи
чена 

аморти
зація

первіс
на 

вар
тість

накопи
чена 

аморти
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи 
 усього
в тому числі:

1410

робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413

1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи 
 усього
  в тому числі:

1420 Х Х Х Х          

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 Х Х Х Х          
біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на вирощуван-
ні та відгодівлі)

1422 Х Х Х Х          

1423 Х Х Х Х          
інші поточні біологічні активи 1424 Х Х Х Х          
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних 

активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника
Код 
ряд
ка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, пов’язані з 
біологічними 

перетвореннями

Результат від первісного 
визнання Уцінка

Виручка від 
реалізації

Собівартість 
реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток ) від 

дохід витрати реалізації
первісного визнання та 

реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва 
 усього

1500 ( ) ( )  (   )     

у тому числі:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Б А Л А Н С 
на 31 Грудня 2011 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ
Код

рядка
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

 I. Необоротні активи
 Нематеріальні активи:
 залишкова вартiсть 010 - - 
 первiсна вартiсть 011 - - 
 накопичена амортизація 012 - - 
 Незавершене будівництво 020 - -
 Основні засоби:
 залишкова вартiсть 030 9 17
 первiсна вартiсть 031 26 41
 знос 032 (17) (24)
Довгострокові біологічні активи: 
 справедлива (залишкова) вартість 035 - - 
 первiсна вартiсть 036 - - 
 накопичена амортизація 037
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших
 підприємств

040 - - 

 інші фінансові інвестиції 045 1 1
 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - 
Справедлива (залишкова) вартість інвестицій-
ної нерухомості

055 - - 

 первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - 
 знос інвестиційної нерухомості 057
 Відстрочені податкові активи 060 - - 
 Гудвіл 065
 Iншi необоротнi активи 070 - - 
 Усього за роздiлом I 080 10 18
 II. Оборотні активи
 Виробничi запаси 100 - 1
 Поточні біологічні активи 110 - - 
 Незавершене виробництво 120 - - 
 Готова продукцiя 130 - - 
 Товари 140 - - 
 Векселі одержані 150 80 6166
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги :
 чиста реалізаційна вартість 160 90 292
 первісна вартість 161 90 292
 резерв сумнівних боргів 162 - - 
 Дебіторська заборгованість за розрахунками
 з бюджетом 170 3 - 
 за виданими авансами 180 - - 
 із нарахованих доходів 190 - - 
 із внутрішніх розрахунків 200 - - 
 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 602 791
 Поточні фінансові інвестиції 220 1009 1618
 Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті: 230 148 6
 у т. ч. в касі 231 - - 
 в іноземній валюті 240 - - 
 Інші оборотні активи 250 - - 
 Усього за роздiлом II 260 1932 8874

 III.Витрати майбутніх періодів 270   
 IV. Необоротні активи та групи вибуття 275   
 БАЛАНС 280 1942 8892

ПАСИВ
Код

рядка
На початок

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

 I. Власний капітал
 Статутний капiтал 300 1100 7100
 Пайовий капітал 310 - - 
 Додатковий вкладений капiтал 320 - - 
 Інший додатковий капітал 330 - - 
 Резервний капітал 340 - - 
 Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

350 69 74

 Неоплачений капітал 360 (1)
 Вилучений капітал 370
 Усього за роздiлом I 380 1169 7173
 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
 Забезпечення виплат персоналу 400 - - 
 Інші забезпечення 410 - - 

415 - - 
416
417 - - 
418 - - 

 Цільове фінансування 420 - - 
 Усього за роздiлом IІ 430   
 IIІ. Довгостроковi забов’язання
 Довгострокові кредити банкiв 440 - - 
 Інші довгостроковi фінансові зобов’язання 450 - - 
 Відстрочені податкові зобов’язання 460 - - 
 Інші довгостроковi зобов’язання 470 - - 
 Усього за роздiлом IІІ 480   
 ІV. Поточні зобов’язання
 Короткострокові кредити банкiв 500 - - 
 Поточна заборгованість за довгостроковими 
 зобов’язаннями

510 - - 

 Векселі видані 520 568 568
 Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530 28 127

 Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів 540 - - 
 з бюджетом 550 - -
 з позабюджетних платежів 560 - - 
 зі страхування 570 - 2
 з оплати праці 580 4 5
 з учасниками 590 - - 
 із внутрішніх розрахунків 600 - - 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами та групами вибуття, утримуваними 
для продажу

605 - - 

 Інші поточні зобов’язання 610 173 1017
 Усього за роздiлом ІV 620 773 1719
 V. Доходи майбутніх періодів 630   
 БАЛАНС 640 1942 8892

Звіт про фінансові результати
за 2011 р.
Форма №2           Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати 

Стаття Код рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 3 4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг)

010 821 306

Податок на додану вартiсть 015 - -

зернові і зернобобові 1510 ( ) ( )  (   )     
з них:
пшениця

1511 ( ) ( )  (   )     

соя 1512 ( ) ( )  (   )     
соняшник 1513 ( ) ( )  (   )     
ріпак 1514 ( ) ( )  (   )     
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( )  (   )     
картопля 1516 ( ) ( )  (   )     
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( )  (   )     
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( )  (   )     
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( )  (   )     
Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва 
 усього

1520 ( ) ( )  (   )     

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( )  (   )     
з нього:
великої рогатої худоби

1531 ( ) ( )  (   )     

свиней 1532 ( ) ( )  (   )     
молоко 1533 ( ) ( )  (   )     
вовна 1534 ( ) ( )  (   )     
яйця 1535 ( ) ( )  (   )     
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( )  (   )     
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( )  (   )     
продукція рибництва 1538 ( ) ( )  (   )     

1539 ( ) ( )  (   )     
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи  разом

1540 ( ) ( )  (   )     
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Акцизний збiр 020 - -
Інші податки, збори та обов’язкові платежі, 
вирахувані з доходу

025 - -

Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035 821 306

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

040 (293) -

Валовий :
 прибуток 050 528 306
 збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 - - 
Доход від первісного визнання біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції

061 - - 

Адміністративні витрати 070 (319) (269)
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 (407) (113)
Витрати від первісного визнання біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції

091 - -

Фінансові результати від операційної 
діяльності :
 прибуток 100 -
 збиток 105 (198) (76)
Доход від участі в капіталі 110 - - 
Інші фінансові доходи 120 1
Інші доходи 130 2972 18187
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (2750) (18108)
Фінансові результати від звичайної діяльності 
до оподаткування:
 прибуток 170 25 3
 збиток 175 - -
Фінансові результати від припиненої 
діяльності після оподаткування та/або 
прибуток або збиток від переоцінки 
необоротних активів та груп вибуття
 прибуток 176 - - 
 збиток 177 - - 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (20)
Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185 - - 

Фінансові результати від звичайної діяльності 
:
 прибуток 190 5 3
 збиток 195 - -
1 2 3 4
Надзвичайні :
 доходи 200 - - 
 витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий :
 прибуток 220 5 3
 збиток 225 -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 7 3
Витрати на оплату праці 240 78 71
Відрахування на соціальні заходи 250 32 26
Амортизація 260 7 8
Інші операційні витрати 270 195 274
Разом 280 319 382

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

330

Дивіденди на одну просту акцію 340

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Форма N 3                  Код за ДКУД 1801004

 Стаття Код
За звітний

період

За аналогічний 
період попереднього 

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 821,4 323,3
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів 030
Установ банків відсотків за поточними 
рахунками

035 1,1

Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

045

Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 2972,4 9756,9
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 292,5 ) ( 87,9 )
Авансів 095 ( ) ( )
Повернення авансів 100 ( ) ( )
Працівникам 105 ( 76,9 ) ( 66,7 )
Витрат на відрядження 110 ( ) ( )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( ) ( )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 3,0 ) ( 2,1 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 29,0 ) ( 28,2 )
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

130 ( 3,7 ) ( )

Цільових внесків 140 ( ) ( )
Інші витрачання 145 ( 742,0 ) ( 345,8 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2647,8 9549,5
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2647,8 9549,5

1 2 3 4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180
 необоротних активів 190
 майнових комплексів 200
Отримані: 
 відсотки 210
 дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 ( ) ( )
 необоротних активів 250 ( ) ( )
 майнових комплексів 260 ( ) ( )
Інші платежі 270 ( ) ( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300
Ш. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 6,0
Отримані позики 320
Інші надходження 330
Погашення позик 340 ( ) ( )
Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )
Інші платежі 360 ( ) ( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 6,0
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 6,0
Чистий рух коштів за звітний період 400 2653,8 9549,5
Залишок коштів на початок року 410 148,5 12,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

420

Залишок коштів на кінець року 430 2802,3 9561,5

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за рік 2011 р.

Форма N 4                                                                                        Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Статутний

капітал 
Пайовий
капітал 

Додатковий
вкладений капітал 

Інший додатковий
капітал 

Резервний
капітал 

Нерозподілений
прибуток 

Неоплачений
капітал 

Вилучений
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 1100,0 69,0 1169,0

Коригування: 
Зміна облікової політики 020 
Виправлення помилок 030 
Інші зміни 040 
Скоригований залишок 
на початок року 

050 1100,0 69,0 1169,0
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Переоцінка активів: 
Дооцінка основних 
засобів 

060 

Уцінка основних засобів 070 
Дооцінка незаверше-
ного будівництва 

080 

Уцінка незаверше-
ного будівництва 

090 

Дооцінка нематері-
альних активів 

100 

Уцінка нематері-
альних активів 

110 

120 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 5,0 5,0

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди)  

140 

Спрямування прибутку 
до статутного капіталу 

150 

Відрахування до 
Резервного капіталу 

160 

170 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 
Погашення заборгова-
ності з капіталу 

190 6000,0 -1,0 5999,0

200 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)  210 
Перепродаж викупле-
них акцій (часток) 

220 

Анулювання викупле-
них акцій (часток) 

230 

Вилучення частки в 
капіталі 

240 

Зменшення номіналь-
ної вартості акцій 

250 

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодо-
ваних збитків  

260 

Безкоштовно отримані 
активи 

270 

280 
Разом змін в капіталі 290 6000,0 5,0 6004,0
Залишок на кінець року 300 7100,0 74,0 -1,0 7173,0

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2011 рік 

Форма N 5                                                                                      Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних активів
Код 

рядка

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка )
Вибуло за рік

Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати 
від 

змен
шення 
корис

ності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

накопичена 
амортиза

ція

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

нако
пиченої 
амор
тизації

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

нако
пичена 
амор

тизація

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

накопичена 
амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами

010

Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об’єкти промислової 
власності

040

Авторське право та суміжні з ним права 050
060

Інші нематеріальні активи 070 384 31,42 384     31,42 
Разом 080 384 31 384     31 
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)  
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)  

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)  
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)  

II. Основні засоби 

Групи основних 
засобів

Код 
ряд
ка

Залишок на 
початок року

Надій
шло за 

рік

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка )
Вибуло за рік

Нара
ховано 
амор
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

Інші зміни за рік
Залишок на кінець 

року
у тому числі 

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

первіс
ної 

(пере
оці

неної) 
вартості

зносу

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу

первісна 
(пере

оці
нена) 

вартість

знос

одержані за 
фінансовою орендою

передані в 
оперативну оренду 

первісна 
(переоці

нена) вартість
Знос

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100
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Інвестиційна 
нерухомість

105

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель

110

Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої

120

Машини та 
обладнання

130 21431,08 14453,29 3418,14 4782,33 24 849 19235,62        

Транспортні 
засоби

140

Інструменти, 
прилади, 
інвентар (меблі)

150 4805,4 2796,93 10037 879,57 14 842 3676,5        

Тварини 160
Багаторічні 
насадження

170

Інші основні 
засоби

180

Бібліотечні 
фонди

190

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи

200 996 996 996 996

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди

210

Природні 
ресурси

220

Інвентарна тара 230
Предмети 
прокату

240

Інші необоротні 
матеріальні 
активи

250

Разом 260 26 236 17 250 14 451 6 658 40 688 23 908 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)  
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)  
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)  
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)  

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)  

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)  
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)  
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)  

III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 13455,14 13455,14
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 996 996

Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340 14451,14 14451,14

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника
Код 

рядка
За рік

На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших
підприємств

380

акції 390
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об’єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 821,4 292,5
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 Х

непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі 
за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 Х

Проценти 540 Х
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

Доходи від об’єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 Х
Списання необоротних активів 620 Х
Інші доходи і витрати 630 2972,4 2750,3

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінни-
ми (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами 

(632) %
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VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів
Код 

рядка
Залишок на 
початок року

Збільшення за звітний рік Використано 
у звітному 

році

Сторновано 
невикористану суму у 

звітному році

Сума очікуваного відшкодування 
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці забезпечення

Залишок на 
кінець року 

нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам

710

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань

730

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію

740

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів

750

760
770

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

З рядків 
540 - 560 
графа 4

фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної 
діяльності

(633)

VI. Грошові кошти 
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 
Каса 640 

Поточний рахунок у банку 650 5,5
Інші рахунки в банку
(акредитиви, чекові книжки) 

660 

Грошові кошти в дорозі 670 
Еквіваленти грошових коштів 680 
Разом 690 5,5

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено  (691)

VIII. Запаси 

Найменування показника
Код 

рядка

Балансова 
вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 3722,96
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби

810

Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 100,2
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920 3823,16

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 
IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 

рядка
Всього на 

кінець року

у т. ч. за строками непогашення
до 12 

місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги

940 7013,6

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 792,5

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими 
на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

XI. Будівельні контракти 
Найменування 

показника
Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами

1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника
Код 

рядка
Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220

на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230

на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 3

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника
Код 

рядка
Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на: будівництво об’єктів 1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів
Код 

рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року
на
ді

йшло 
за 
рік

вибуло за рік нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

втрати від 
змен
шення 
корис
ності

вигоди 
від 

віднов
лення 
корис
ності

залишок на кінець 
року зали

шок на 
початок 

року

надійш
ло за 

рік

зміни 
вартос
ті за рік

вибуло 
за рік

залишок 
на кінець 

року 
первіс

на 
вартість

накопи
чена 

аморти
зація

первіс
на 

вар
тість

накопи
чена 

аморти
зація

первіс
на 

вартість

накопи
чена 

аморти
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи 
 усього в тому числі:

1410
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робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413

1414
інші довгострокові біологічні 
активи

1415

Поточні біологічні активи 
 усього
  в тому числі:

1420 Х Х Х Х          

тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 Х Х Х Х          

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім 
тварин на вирощуванні та 
відгодівлі)

1422 Х Х Х Х          

1423 Х Х Х Х          
інші поточні біологічні активи 1424 Х Х Х Х          
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість 

біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника
Код 
ряд
ка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, пов’язані 
з біологічними 

перетвореннями

Результат від 
первісного визнання Уцінка

Виручка 
від 

реалізації

Собівар
тість 

реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток ) від 

дохід витрати
реаліза

ції
первісного визнання 

та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
 усього

1500 ( ) ( )  (   )     

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( )  (   )     
з них:
пшениця

1511 ( ) ( )  (   )     

соя 1512 ( ) ( )  (   )     
соняшник 1513 ( ) ( )  (   )     
ріпак 1514 ( ) ( )  (   )     
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( )  (   )     
картопля 1516 ( ) ( )  (   )     
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( )  (   )     
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( )  (   )     
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( )  (   )     
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 
 усього

1520 ( ) ( )  (   )     

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( )  (   )     
з нього:
великої рогатої худоби

1531 ( ) ( )  (   )     

свиней 1532 ( ) ( )  (   )     
молоко 1533 ( ) ( )  (   )     
вовна 1534 ( ) ( )  (   )     
яйця 1535 ( ) ( )  (   )     
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( )  (   )     
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( )  (   )     
продукція рибництва 1538 ( ) ( )  (   )     

1539 ( ) ( )  (   )     
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи  разом

1540 ( ) ( )  (   )     

БАЛАНС
За 31 грудня 2012 р.

Форма № 1                     код за ДКУД 1801001

Актив
Код 

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
 залишкова вартість 010 - -
 первісна вартість 011 - -
 накопичена амортизація 012 - -
Незавершені капітальні інвестиції 020 - 216
Основні засоби:
 залишкова вартість 030 17 20
 первісна вартість 031 41 54
 знос 032 (24) (34)
Довгострокові біологічні активи:
 справедлива (залишкова) вартість 035 - -
 первісна вартість 036 - -
 накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

040 1 1

 інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом І 080 18 237
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 1 35

поточні біологічні активи 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 - -
товари 140 - -
векселі одержані 150 6166 6208
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги:
 чиста реалізаційна вартість 160 292 784
 первісна вартість 161 292 784
 резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: - -
 з бюджетом 170 - 1
 за виданими авансами 180 - -
 з нарахованих доходів 190 - -
 із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 791 2764
Поточні фінансові інвестиції 220 1618 1073
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті 230 6 30
 у тому числі в касі 231 - -
 в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом ІІ 260 8874 10895
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 - 2
Баланс 280 8892 11134

Пасив
Код 

рядка
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Власний капітал
Статутний капітал 300 7100 7100
Пайовий капітал 310 - -



30

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №100, 31 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

350 74 106

Неоплачений капітал 360 ( 1 ) ( )
Вилучений капітал 370 ( - ) ( )
Усього за розділом І 380 7173 7206
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів - -
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Цільове фінансування ² 420 - -
Усього за розділом ІІ 430 - -
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - -
Інші довгострокові зобов’язання 470 - -
Усього за розділом ІІІ 480 - -
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 - -

Векселі видані 520 568 568
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530 127 183

Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів 540 - -
 з бюджетом 550 - --
 з позабюджетних платежів 560 - -
 зі страхування 570 2 -
 з оплати праці 580 5 -
 з учасниками 590 - -
 із внутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов’язання 610 1017 3177
Усього за розділом ІV 620 1719 3928
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 8892 11134

_____________
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним ор-

ганом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ___.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2012 р.
 Форма № 2                        Код за ДКУД 1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010 892  821

Податок на додану вартість 015 -
Акцизний збір 020 -

025 -
Інші вирахування з доходу 030 -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

035 892 821

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

040 (295) (293)

Валовий:
прибуток

050 597 528

 збиток 055
Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070 (517) (319)
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090 (46) (407)
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток

100 34

 збиток 105 (198)
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 1 1
Інші доходи² 130 2972
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 (2750)
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
прибуток

170 35 25

 збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (3) (20)
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190 32 5

 збиток 195
Надзвичайні:
доходи

200

 витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток

220 32 5

 збиток 225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 10 7
Витрати на оплату праці 240 96 78
Відрахування на соціальні заходи 250 35 32
Амортизація 260 10 7
Інші операційні витрати 270 413 195
Разом 280 564 319

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію 340

_______________ 
 (1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) __________

 Звіт про рух грошових коштів 
 за 2012 рік 
Форма №3               Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код
За звітний 

період
За аналогічний

період попереднього року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1497 821 
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів 030 186 
Установ банків відсотків за поточними 
рахунками

035  1 

Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових
платежів)

045

Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080  2972 
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (939 )  ( 293 ) 
Авансів 095 (  ) (   ) 
Повернення авансів 100 (336 )  (   ) 
Працівникам 105 (87 )  ( 77 ) 
Витрат на відрядження 110 (  )  (   ) 
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 (  ) (   ) 
Зобов’язань з податку на прибуток 120 (4 )  ( 3 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 (41 )  ( 29 ) 
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових
платежів)

130 (14 )  ( 4 ) 

Цільових внесків 140 (  ) (   ) 
Інші витрачання 145 (11 )  ( 742 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 252 2648 
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

170 252 2648 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180
необоротних активів 190
майнових комплексів 200
Отримані:
відсотки 210 1 
дивіденди 220
Інші надходження 230 0 
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (  )  (   ) 
необоротних активів 250 (230 )  (   ) 
майнових комплексів 260 (  ) (   ) 
Інші платежі 270 (  )  (   ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -229 
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

300 -229 

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 1 6 
Отримані позики 320
Інші надходження 330
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Погашення позик 340 (  ) (   ) 
Сплачені дивіденди 350 (  )  (   ) 
Інші платежі 360 (  )  (   ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 1 6 
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 1 6 

Чистий рух коштів за звітний період 400 25 2654 
Залишок коштів на початок року 410 6 149 
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

420

Залишок коштів на кінець року 430 31 2802 

Звіт про власний капітал
за __________рік___________ 2012__ р.

Форма № 4                                                               код за ДКУД 1801005

Стаття Код
Статутний 

капітал
Пайовий 

капіл
Додатковий 

вкладений капітал
Інший додатковий 

капітал
Резервний 

капітал
Нерозподілений 

прибуток
Неоплачений 

капітал
Вилучений 

капітал
Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 7100 74 (1) 7173
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 7100 74 (1) 7173
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
Використання до-оцінки необоротних активів 120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 32 32
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до Резервного капіталу 160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства

170

Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190 1 1
Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 

200

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
Інші зміни 280
Разом змін в капіталі 290 32 1 33
Залишок на кінець року 300 7100 106 0 7206

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2012 рік 

Форма N 5                                                                                                      Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних активів
Код 

рядка

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка )

Вибуло за рік
Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшен

ня 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

накопичена 
амортиза

ція

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

накопиче
ної 

амортиза
ції

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

накопичена 
амортиза

ція

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(переоці

нена) вартість

накопи
чена 

аморти
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природними ресурсами

010

Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об’єкти промислової 
власності

040

Авторське право та суміжні з 
ним права

050

060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)  
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)  

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)  
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)  

II. Основні засоби 

Групи основних засобів
Код 

рядка

Залишок на 
початок року

На
ді

йшло 
за рік

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка )
Вибуло за рік

Нара
ховано 
амор
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

Інші зміни за рік
Залишок на 
кінець рокуу

тому числі 

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос

одержані за 
фінансовою орендою

передані в 
оперативну оренду 

первісна 
(переоці

нена) вартість
знос

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100
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Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120

Машини та обладнання 130 25 19 13 9 38  28
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 15 4 1 15 5

Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 1 1 1 1

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні 
матеріальні активи

250

Разом 260 41 24 13 10 54 34

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)  
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)  
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)  
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)19 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)  

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)  
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)  
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)  

III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 147 134
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300 74 74

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 9 9
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340 230 217

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника
Код 

рядка
За рік

На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

акції 390
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати 
Найменування 

показника
Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470 2
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-
культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 38
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 Х

непродуктивні витрати і втрати 492 Х
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 Х

Проценти 540 Х
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 1
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

Доходи від об’єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 Х
Списання необоротних активів 620 Х
Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами) 

(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами 

(632) %

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до 
собівартості продукції основної діяльності

(633)

VI. Грошові кошти 
Найменування 

показника 
Код рядка На кінець року 

1 2 3 
Каса 640 
Поточний рахунок у банку 650 31
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 
Грошові кошти в дорозі 670 
Еквіваленти грошових коштів 680 
Разом 690 31

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено  (691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів
Код 

рядка

Залишок 
на початок 

року

Збільшення за звітний рік
Використано у 
звітному році

Сторновано 
невикористану суму у 

звітному році

Сума очікуваного відшкодування 
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці забезпечення

Залишок на 
кінець року 

нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань

730
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Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію

740

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів

750

760
770

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

VIII. Запаси 

Найменування показника
Код 
ряд
ка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої 
вартості 

реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби

810

Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920 35

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 
IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 
ряд
ка

Всього на 
кінець 
року

у т. ч. за строками непогашення
до 12 

місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

940 784

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 2764

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими 
на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120
валова замовникам 1130
з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами

1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника
Код 

рядка
Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 3
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220

на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230

на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 3
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 3

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника
Код 

рядка
Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 10
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:
будівництво об’єктів

1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів
Код 

рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року
надійшло 

за рік

вибуло за рік нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

вигоди 
від 

віднов
лення 
корис
ності

залишок на 
кінець року залишок 

на 
початок 

року

надійш
ло за рік

зміни 
вартос
ті за рік

вибуло 
за рік

залишок 
на кінець 

року 
первіс

на 
вартість

накопи
чена 

аморти
зація

первіс
на 

вартість

накопи
чена 

аморти
зація

первіс
на 

вартість

накопи
чена 

аморти
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні 
активи 
 усього
в тому числі:

1410

робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413

1414
інші довгострокові 
біологічні активи

1415

Поточні біологічні активи 
 усього
  в тому числі:

1420 Х Х Х Х          

тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 Х Х Х Х          

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 
(крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі)

1422 Х Х Х Х          

1423 Х Х Х Х          
інші поточні біологічні 
активи

1424 Х Х Х Х          

Разом 1430
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З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість 

біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника
Код 
ряд
ка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, пов’язані 
з біологічними 

перетвореннями

Результат від 
первісного визнання Уцінка

Виручка 
від 

реалізації

Собівар
тість 

реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток ) від 

дохід витрати
реаліза

ції
первісного визнання 

та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
 усього

1500 ( ) ( )  (   )     

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( )  (   )     
з них:
пшениця

1511 ( ) ( )  (   )     

соя 1512 ( ) ( )  (   )     
соняшник 1513 ( ) ( )  (   )     
ріпак 1514 ( ) ( )  (   )     
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( )  (   )     
картопля 1516 ( ) ( )  (   )     
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( )  (   )     
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( )  (   )     
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( )  (   )     
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 
 усього

1520 ( ) ( )  (   )     

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( )  (   )     
з нього:
великої рогатої худоби

1531 ( ) ( )  (   )     

свиней 1532 ( ) ( )  (   )     
молоко 1533 ( ) ( )  (   )     
вовна 1534 ( ) ( )  (   )     
яйця 1535 ( ) ( )  (   )     
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( )  (   )     
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( )  (   )     
продукція рибництва 1538 ( ) ( )  (   )     

1539 ( ) ( )  (   )     
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи  разом

1540 ( ) ( )  (   )     

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розмі
щення:

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, 
який прийняв рішення про розміщення: Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій 
прийняте Загальними зборами Емітента – Протокол № 2 від 25.03.2013р. В голосуванні брали 
участь дві особи, які наділені правом голосування (100% голосів). З питань порядку денного 
рішення прийняте одноголосно.

3.2. Параметри випуску:
 Характеристика облігацій: іменні відсоткові звичайні (незабезпечені).
 Номінальна вартість облігації: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
Загальна номінальна вартість випуску облігацій складає: 10 000 000,00 (десять мільонів) 

гривень 00 копійок.
Загальна кількість випуску облігацій складає: 10 000 (десять тисяч) штук.
3.3. Забезпечення облігацій:
Забезпечені облігації Емітентом не випускаються.
3.4. Мета емісії облігацій:
Метою емісії облігацій є залучення коштів: емітент планує спрямувати кошти, залучені від 

продажу облігацій, на збільшення інвестиційного портфелю. 
Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями є грошові кошти, отримані від 

господарської діяльності товариства. 
Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для 

формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від 
господарської діяльності.

3.5. Права, що надаються власникам облігацій:
- купувати та продавати облігації на вторинному ринку; 
- отримувати відсотковий дохід та номінальну вартість облігацій у встановлені строки;
- подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов емісії облігацій;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам емісії 

облігацій;
- інші права, встановлені Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
3.6. Рівень рейтингової оцінки відовідного випуску: відомості відсутні.
3.7. Порядок розміщення облігацій:
3.7.1. Адреси місць, дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками:
Укладання договорів з першими власниками відбуватиметься за адресою: Публічне акці-

онерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа», 01033, м. Київ, вул. Саксагансько-
го, 36-В, 5 (п’ятий поверх).

Дата початку укладання договорів з першими власниками: 10.06.2013р.
Дата закінчення укладання договорів з першими власниками: 09.08.2013р.
Затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження 

результатів відкритого (публічного) розміщення та звіту про результати відкритого (публічно-
го) розміщення облігацій здійснюється Директором Емітента.

3.7.2. Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками 
облігацій серії А: Дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками обліга-
цій серії А можливе лише за умови, якщо на запланований обсяг облігацій достроково будуть 
укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій відповідної 
серії. Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками при-
ймається уповноваженим органом Товариства, а саме Директором.

3.7.3. Умови розміщення облігацій: 
Укладання договорів з першими власниками Емітент проводиться відповідно до «Правил 

ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (нова редакція)», затверджених рішенням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1917 від 21.12.2010р. 

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цін-
них паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних папе-
рах, що відкриті у зберігачів та в Депозитарії.

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов’язків, що передбачені 
Проспектом емісії облігацій.

3.7.4. Інформація про організатора торгівлі.
Найменування організатора торгівлі цінними паперами: Публічне акціонерне товариство 

«Київська міжнародна фондова біржа» ( надалі – Біржа).
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.
Тел./факс: (044) 490-57-88, (044) 490-57-89, (044) 490-57-86.
Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб

підприємців: 20064500.
Місце та дата проведення державної реєстрації: Голосіївською районною у місті Києві 

державною адміністрацією 03.07.1997р.
Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних папе

рів  діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: АВ №581146 від 05.04.2011р., строк 
дії: 10.08.2007-10.08.2017

3.7.5. Найменування андерайтера: Емітент прийняв рішення, що не буде залучати андер-
райтера до відкритого (публічного) розміщення облігацій.

3.7.6. Порядок оплати облігацій:
Запланована ціна розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) – за ціною, не 

меншою за номінальну вартість, затверджується уповноваженою особою Емітента, а саме Ди-
ректором. Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. Фактичний курс продажу на 
вторинному ринку визначатиметься і залежатиме від попиту та ринкових умов під час купівлі – 
продажу облігацій.

Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті 
України шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом пере-
рахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за раху-
нок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та інших обов’язкових 
платежів; фізичними особами - за рахунок власних коштів.

Оплата та терміни оплати за придбані облігації здійснюється відповідно до укладеного 
договору купівлі-продажу, шляхом перерахування повної вартості відповідної серії облігацій 
на рахунок Емітента: № 2650800100304 в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526.

Облігації повинні бути повністю сплачені до моменту закінчення терміну укладання дого-
ворів з першими власниками, а саме по 09.08.2013р. включно. 

Для здійснення операцій з облігаціями покупець повинен відкрити рахунок у цінних папе-
рах у обраного ним зберігача. Після повної оплати облігацій в термін, встановлений договором 
купівлі-продажу облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю облігації у 
кількості, встановленій договором.

3.8. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій у 
власників за їх вимогою:

Облігації обертаються на території України протягом всього строку їх обігу. Обіг облігацій 
обліковується на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в депозитарії ПАТ «На-
ціональниц Депозитарій України» (Депозитарій). Право власності на придбані облігації вини-
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кає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджу-
ється випискою з цього рахунку, яку надає зберігач. Для здійснення операцій з облігаціями 
власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право 
власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах 
власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, що надає зберігач. Строк 
обігу облігацій починається з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення облігацій та ви-
дачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 03.06.2018р. включно.

Емітент має право викупити облігації у власників на їх вимогу за договірною ціною, але не 
меншою ніж номінальна вартість облігацій; здійснювати подальшу реалізацію придбаних об-
лігацій; зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати 
по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що не суперечать чинному законодавству 
України та умовам емісії облігацій. Емітент має право прийняти рішення про анулювання ви-
куплених облігацій, якщо ним буде викуплений весь об’єм випуску. Рішення про анулювання 
викуплених облігацій приймає Директор Товариства та здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України.

Порядок викупу облігацій та встановлення ціни викупу.
За бажанням, власник облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу. Викуп 

здійснюється Емітентом самостійно за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5,  
ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ».

Викуп здійснюється після четвертого, восьмого, дванадцятого та шістнадцятого відсотко-
вого періоду, за договірною ціною, але не нижчою ніж номінальна вартість облігацій, у такі 
строки:
Відсотковий період Дата викупу
4 09.06.2014р. – 11.06.2014р.
8 08.06.2015р. – 10.06.2015р.
12 06.06.2016р. – 08.06.2016р.
16 05.06.2017р. – 07.06.2017р.

Для здійснення викупу облігацій власник облігацій або належним чином уповноважена 
ним особа (далі - Продавець) має подати до ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ» повідомлення про намір 
здійснити такий викуп. Таке повідомлення має містити назву Продавця, П.І.Б. уповноваженої 
особи, кількість облігацій та номери облігацій запропонованих до викупу, згоду з умовами 
емісії облігацій, які викладені в рішенні про відкрите (публічне) розміщення облігацій, адресу, 
телефон Продавця. Таке повідомлення повинно бути підписане Продавцем та надане в на-
ступні періоди: 

Відсотковий період Дата початку подання 
повідомлення

Дата закінчення подання 
повідомлення

4 28.05.2014 року 01.06.2014 року
8 27.05.2015 року 31.05.2015 року
12 25.05.2016 року 29.05.2016 року
16 24.05.2017 року 28.05.2017 року

Подання повідомлень здійснюється за факсом № (044) 467-57-47 з наступним наданням 
оригіналу протягом 3-х днів, рекомендованим листом або безпосередньо за адресою:  
ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ», 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Повідомлення, які були надані до або після вказаних періодів, вважаються недійсними.
Протягом 4 (чотирьох) робочих днів, що передують даті викупу Емітент укладає угоди 

купівлі-продажу облігацій із Продавцями, які належним чином подали повідомлення про ви-
куп облігацій. Ціна викупу облігацій встановлюється за домовленістю сторін та не може бути 
нижчою за номінальну вартості облігацій.

Для пред’явлення облігацій до викупу, Продавець на підставі договору купівлі-продажу об-
лігацій, до 12 години встановленої дати викупу, переказує облігації, в кількості, що вказана в 
повідомленні, на рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ». Після чого Емітент, 
протягом 2 (двох) банківських днів перераховує грошові кошти на рахунок Продавця.

При викупі облігацій Емітент виплачує Продавцю вартість викуплених облігацій разом із нара-
хованим відсотковим доходом за останній відсотковий період, що передує даті викупу облігацій.

Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до викупу:
У випадку, якщо Продавець не здійснив переказ на дату викупу облігацій належних йому 

облігацій зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок в цінних паперах Емітента в 
депозитарії ПАТ «НДУ», то розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за осо-
бистим зверненням Продавця після переказу облігацій з рахунку в цінних паперах Продавця на 
рахунок в цінних паперах Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ». Відсотки по облігаціях за час, що 
минув з дати закінчення викупу цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

3.9. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями.
Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу по облігаціям:
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом самостійно за адресою: 

04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, тел./факс: (044) 467-57-47, e-mail: global-h@ukr.net, 
zberigach@idcglobal.com.ua, в національній валюті України – гривні, на підставі зведеного об-
лікового реєстру власників облігацій, який складається депозитарієм ПАТ «НДУ» на кінець 
робочого дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу та який надається Емітен-
ту на дату початку виплати відсоткового доходу.

Відсотковий дохід по облігаціях нараховується та сплачується відповідно до наступних відсоткових періодів:

Період
Дата початку 

відсоткового періоду
Дата закінчення 

відсоткового періоду

Кількість днів у 
відсохковому 

періоді

Дата початку 
виплати 

відсоткового 
доходу

Дата закінчення 
виплати 

відсоткового 
доходу

Відсоткова ставка для виплати 
відсоткового доходу (відсотків річних)

Сума відсоткової виплати 
на одну облігацію, грн.

1 10.06.2013 08.09.2013 91 09.09.2013 11.09.2013 20 50,00
2 09.09.2013 08.12.2013 91 09.12.2013 11.12.2013 20 50,00
3 09.12.2013 09.03.2014 91 10.03.2014 12.03.2014 20 50,00
4 10.03.2014 08.06.2014 91 09.06.2014 11.06.2014 20 50,00
5 09.06.2014 07.09.2014 91 08.09.2014 10.09.2014 Встановлюється Емітентом не пізніше 

ніж за 30 календарних днів до початку 
п’ятого відсоткового періоду

Розраховується
виходячи із

встановленої
відсоткової ставки

6 08.09.2014 07.12.2014 91 08.12.2014 10.09.2014
7 08.12.2014 08.03.2015 91 09.03.2015 11.03.2015
8 09.03.2015 07.06.2015 91 08.06.2015 10.06.2015
9 08.06.2015 06.09.2015 91 07.09.2015 09.09.2015 Встановлюється Емітентом не пізніше 

ніж за 30 календарних днів до початку 
дев’ятого відсоткового періоду

Розраховується
виходячи із

встановленої
відсоткової ставки

10 07.09.2015 06.12.2015 91 07.12.2015 09.12.2015
11 07.12.2015 06.03.2016 91 07.03.2016 09.03.2016
12 07.03.2016 05.06.2016 91 06.06.2016 08.06.2016
13 06.06.2016 04.09.2016 91 05.09.2016 07.09.2016 Встановлюється Емітентом не пізніше 

ніж за 30 календарних днів до початку 
тринадцятого відсоткового періоду

Розраховується
виходячи із

встановленої
відсоткової ставки

14 05.09.2016 04.12.2016 91 05.12.2016 07.12.2016
15 05.12.2016 05.03.2017 91 06.03.2017 08.03.2017
16 06.03.2017 04.06.2017 91 05.06.2017 07.06.2017
17 05.06.2017 03.09.2017 91 04.09.2017 06.09.2017 Встановлюється Емітентом не пізніше 

ніж за 30 календарних днів до початку 
сімнадцятого відсоткового періоду

Розраховується
виходячи із

встановленої
відсоткової ставки

18 04.09.2017 03.12.2017 91 04.12.2017 06.12.2017
19 04.12.2017 04.03.2018 91 05.03.2018 07.03.2018
20 05.03.2018 03.06.2018 91 04.06.2018 06.06.2018

Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом самостійно на під-

ставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається депозитарієм ПАТ 
«НДУ» на кінець робочого дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу та який 
надається Емітенту на дату початку виплати відсоткового доходу. Виплата відсоткового дохо-
ду за облігаціями здійснюється власнику облігацій з урахуванням діючого законодавства 
України.

Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) 
день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робо-
чий день наступний за святковим (вихідним) днем. При цьому відсотки по облігаціях за вказа-
ні святкові (вихідні) дні у відповідному відсотковому періоді не нараховуються та не виплачу-
ються, а враховуються при розрахунку відсоткового доходу за наступний відсотковий період. 

У разі відсутності в обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути про-
ведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення 
власника облігацій на рахунок ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ» № 2650800100304 в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», 
МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не 
виплачуються. 

Заплановані відсотки:
Відсоткова ставка для виплати відсоткового доходу, за якою нараховується дохід по 
облігаціях за ій відсотковий період, у відсотках
Відсоткові 
періоди

Відсоткова ставка для виплати відсоткового доходу (відсотків річних)

1 – 4 20 %
5 – 8 Встановлюється Емітентом не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 

п’ятого відсоткового періоду

9 – 12 Встановлюється Емітентом не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 
девятого відсоткового періоду

13 – 16 Встановлюється Емітентом не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 
тринадцятого відсоткового періоду

17 – 20 Встановлюється Емітентом не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 
сімнадцятого відсоткового періоду

Метод обчислення:
Відсотковий доход по облігаціях нараховується відповідно до відсоткових періодів. При 

проведенні усіх розрахунків кількість днів у році становить 365.
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою:

                                                                                 , де

Pі – сума відсоткового доходу за і-й період, що підлягає сплаті у гривнях;
N – номінальна вартість облігації, у гривнях;
%Ставкаі - ставка за і-й період, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями;
T – кількість днів у відсотковому періоді, за який здійснюється виплата відсотків (91).
Відсоткова ставка на перший, другий, третій, четвертий відсоткові періоди складає  

20 (двадцять) відсотків річних.
Порядок визначення відсоткової ставки на 58, 912, 1316 та 1720 відсоткові пе

ріоди:
Відсоткова ставка на 5-8, 9-12, 13-16 та 17-20 відсоткові періоди встановлюється Дирек-

тором ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ» виходячи з ринкової кон’юнктури, і не може бути меншою ніж  
5 (п’ять) відсотків річних. Рішення про встановлення нової відсоткової ставки або підтвер-

365%100
% TNP i

i
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дження незмінності попередньої відсоткової ставки на 5-8, 9-12, 13-16 та 17-20 відсоткові 
періоди, повинне бути прийняте Директором ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ» в наступні строки:
Відсоткові 
періоди

Дата, до якої Емітент повинен прийняття 
рішення про встановлення нової 

відсоткової ставки або підтвердження 
незмінності попередньої відсоткової 

ставки

Дата, до якої Емітент зобов’язується 
повідомити власників облігацій про 

встановлення нової відсоткової ставки 
або підтвердження незмінності 
попередньої відсоткової ставки

5 - 8 10.05.2014 р. 13.05.2014 р.
9 - 12 09.05.2015 р. 12.05.2015 р.
13 – 16 07.05.2015 р. 10.05.2016 р.
17 - 20 06.05.2017 р. 09.05.2017 р.

Емітент зобов’язується повідомити про встановлення нової відсоткової ставки або під-
твердження незмінності попередньої відсоткової ставки опублікувавши нову або незмінну від-
соткову ставку в офіційному друкованому виданні, в якому було опубліковано проспект.

Власники облігацій можуть отримати інформацію про встановлення нової відсоткової 
ставки або підтвердження незмінності попередньої відсоткової ставки, на відповідний відсот-
ковий період, надіславши запит Емітенту по факсу № (044) 4675747 або поштою за адресою: 
ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ», 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Відповідь надається Емітентом за письмовим запитом власника облігацій у вигляді копії 
листа від імені Емітента факсом або електронною поштою не пізніше 2 (двох) робочих днів з 
дня отримання запиту.

Валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна та/або іноземна 
валюта): 

виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України – гривні;
3.10. Порядок погашення облігацій:
3.10.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій: при погашенні облі-

гацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій разом з відсотковим доходом за остан-
ній відсотковий період.

Дата початку погашення облігацій: 04.06.2018 року.
Дата закінчення погашення облігацій: 06.06.2018 року.
На дату початку погашення облігацій Емітент отримує зведений обліковий реєстр власни-

ків облігацій, який складається депозитарієм ПАТ «НДУ» на кінець операційного дня, що пере-
дує даті початку погашення облігацій. Згідно зведеного облікового реєстру власників обліга-
цій Емітент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій. Погашення 
облігацій проводиться за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5. Погашення обліга-
цій здійснюється в національній валюті України – гривні, шляхом перерахування власникам 
облігацій суми погашення на їх поточні рахунки. У разі відсутності, в зведеному обліковому 
реєстрі власників облігацій, даних щодо грошових рахунків власників облігацій, належна їм 
сума депонується на рахунку ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ» № 2650800100304 в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», 
МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059 до особистого звернення власників облігацій. Відсотки 
по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не 
виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за осо-
бистим зверненням власників облігацій.

3.10.2. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; 
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашен
ня випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового 
погашення: Емітент має право прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій, якщо 
ним буде викуплений весь об’єм випуску. Рішення про анулювання викуплених облігацій  
приймає Правління Емітента та здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.10.3. Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій для погашення: У ви-
падку, якщо власник облігацій не здійснив переказ на дату початку погашення облігацій на-
лежні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок в цінних паперах 
Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ», то розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емі-
тент за особистим зверненням власників облігацій після здійснення переказу облігацій з ра-
хунку в цінних паперах власника облігацій на рахунок в цінних паперах Емітента в депозитарії 
ПАТ «НДУ». Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних папе-
рів, не нараховуються та не виплачуються. 

3.11. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголо
шення ним дефолту: В разі неспроможності Емітента виконати зобов’язання у строк пога-
шення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу 
управління протягом строку погашення облігацій оголошує дефолт шляхом публікації ого-
лошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох робочих днів після прийняття 
відповідного рішення.

В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законо-
давством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом Украї-
ни «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій: попередніх випусків облігацій Емі-
тентом не проводилось.

5. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів вико
навчого органу цього емітента: 
Член виконавчого органу Розмір частки в статутному 

капіталі емітента (%)
Директор ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ»
Полійчук Олександр Валентинович

15,5%

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%:
Особи, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що 
перевищує 10%

Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (%)

Полійчук Олександр Валентинович 15,5%
ТОВ «Класик-Трейд» 84,5%

7. Відомості про депозитарій, з якими Емітент уклав договір про обслуговування випуску: 
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України»
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Номер телефону/факсу: тел.: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22.
Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб

підприємців: 30370711.
Місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстроване 17.05.1999р. Шевченків-

ською районною в місті Києві державною адміністрацією.
Номер та дата видачі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому 

ринку  депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: 
серія АВ № 189650, видана 19.09.2006р. Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної ді-
яльності депозитарію цінних паперів, термін дії ліцензії: 19.09.2006р. – 19.09.2016р.

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії: 
Директор ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ» – Полійчук Олександр Валентинович.
Ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ» здійснює ТОВ «ДП «Фінанс Холдинг»
Відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 

«Фінанс Консалтинг»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34531685
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Олеся Гончара, б. 32А-9
Телефон/факс: (044) 239-98-92
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: Сві-
доцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3863, видане Аудитор-
ською палатою України від 28.09.2006 року. 

9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продаватимуться цінні па
пери цього Емітента:

Найменування організатора торгівлі цінними паперами: Публічне акціонерне товариство 
«Київська міжнародна фондова біржа»( надалі – Біржа).

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.
Тел./факс: (044) 490-57-88, (044) 490-57-89, (044) 490-57-86.
Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб

підприємців: 20064500.
Місце та дата проведення державної реєстрації: Голосіївською районною у місті Києві 

державною адміністрацією 03.07.1997р.
Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних папе

рів  діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: АВ №581146 від 05.04.2011р., строк 
дії: 10.08.2007-10.08.2017

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені обліга
ції Емітента: Облігації Емітента на момент затвердження цього Проспекту емісії не включені до 
лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами.
Директор ТОВ «ІДЦ «ГЛОБАЛ» МП Полійчук О.В.
Ведення бухгалтерського обліку 
здійснює ТОВ «ДП «Фінанс Холдинг» 

________________
МП

Федоренко І.Л.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма 
«Фінанс Консалтинг»

МП Стороженко С.В.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів, яке відбудеться «01» липня 2013 року об 11.00 год., за адресою: 
04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 53, офіс 1.

Порядок денний:
(1) Про затвердження передавального акту.
(2) Про виконання рішень позачергових загальних зборів акціонерів 

ЗАТ «Технології та системи України».
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення по-

зачергових загальних зборів з 10.00 до 10.30 год. Для участі у позачер-
гових загальних зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що 
засвідчує особу; представникам акціонерів на позачергових загальних 
зборах – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства України, та документ, що посвідчує особу.

З технічних причин у повідомленні щодо викупу значного пакету акцій  
ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «Інфоплюс», опублікованому у «Відомос-
тях НКЦПФР» від 15 травня 2013 року на стор. 3, допущено помилку. Правиль-
ною вважати наступну інформацію:

Повідомлення щодо викупу значного пакету акцій

Я, КАХУТА ІГОР ВІКТОРОВИЧ, повідомляю про намір викупити значний 
пакет простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Центр 
комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» (АТ «ІнфоПлюс»), які належать наступ-
ним акціонерам АТ «ІнфоПлюс»:

Данько Олександр Миколайович – 5 850 простих іменних акцій, 19,50 % від 
загальної кількості акцій;

Івашина Вячеслав Федорович – 5 850 простих іменних акцій, 19,50 % від за-
гальної кількості акцій;

Без’язиков Євген Анатолійович – 3 000 простих іменних акцій, 10,00 % від 
загальної кількості акцій.

На даний момент власником акцій АТ «ІнфоПлюс» та інших емітентів не являюсь.
29.04.2013 р.     Кахута І.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

НКЦПФР внесла зміни до Положення про порядок 
заміни особи, яка провадить діяльність з управління 

активами пенсійного фонду
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку) підготувала та схвалила на своєму черговому засіданні, 
що відбулося 28 травня 2013 року, доопрацьований проект рі-
шення «Про внесення змін до Положення про порядок заміни 
особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсій-
ного фонду».

«Перш за все, документом внесено зміни до Положення шля-
хом викладення його у новій редакції у зв’язку з необхідністю удо-
сконалення, спрощення порядку та оптимізації термінів заміни 
особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійних 
фондів, а також порядку призначення особи, яка тимчасово здій-
снюватиме управління активами пенсійного фонду. Ключовими 
новаціями, які були внесені змінами до Положення, є встановлен-
ня певних вимог до дій цієї особи, ради фонду, а також зберігача 
у разі прийняття рішення радою фонду про заміну особи, яка про-
вадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, спро-
щення проходження процедури заміни особи у разі закінчення 
строку договору про управління активами та у разі дострокового 
розірвання договору про управління активами за ініціативою ради 
фонду», — зазначила Оксана Симоненко, директор Департаменту 
спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних 
інвесторів НКЦПФР.

За її словами, документ доопрацьовано з урахуванням пропо-
зицій і побажань професійних учасників фондового ринку та На-
цкомфінпослуг, що були висловлені після попереднього опри-
люднення проекту. Так, ці зміни сприятимуть підвищенню 
ефективності та прозорості діяльності осіб, які провадять діяль-
ність з управління активами пенсійних фондів, зниженню ризиків 
втрати та знецінення пенсійних активів.

Додамо, що регуляторний акт розроблено відповідно до пункту 
13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» та статті 37 Закону України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення».

Найближчим часом документ буде повторно оприлюднено на 
офіційному сайті Комісії.

Украинские фондовые индексы в среду изменились 
разнонаправленно

Украинские биржевые индикаторы завершили торги в среду с 
разнополярной направленностью: индекс «Украинской биржи» 
(УБ), корректируясь после роста днем ранее, просел на 0,91% — 
до 864,28 пункта; индекс ПФТС подрос на 0,22% — до 304,33 
пункта.

Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 15 млн грн, 
на ПФТС – почти 679 млн грн.

В индексе УБ худшую динамику продемонстрировали акции 
«Мотор Сичи» (-2,25%), «Центрэнерго» (-1,93%) и 
«Донбассэнерго» (-1,18%). Удержаться в «зеленой зоне» удалось 
только бумагам «Азовстали» (+1,32%) и Енакиевского метзавода 
(+0,67%).

На ПФТС больше всех подорожали акции Стахановского ваго-
ностроительного завода (+2,51%) и Полтавского ГОКа (+2,02%).

С отрицательной динамикой лидировали бумаги Алчевского 
меткомбината (-1,79%) и «ДТЭК Днипроэнерго» (-1,66%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду повысился 
на 0,41% — до 559,59 пункта при объеме торгов 14,701 млн злотых 
(36,4 млн грн).

По итогам дня подорожали только акции «Весты» (+7,14%), 
«Кернела» (+1,87%) и «Астарты» (+0,47%).

Третий день подряд, после сообщения о потере в кипрском 
банке части оборотных средств, значительно подешевели акции 
Coal Energy (-11,11%).

Как сообщила агентству «Интерфакс-Украина» аналитик ин-
весткомпании «Альтана Капитал» Яна Лаврик, в начале торгового 
дня в качестве идеи для продаж инвесторы использовали спеку-
ляции на тему замедления роста китайской экономики, после 
чего поводом для утверждения на фондовых площадках «медве-
жьего настроя» послужило падение европейских и российских 
фондовых индексов.

Ситуацию на рынке, по ее словам, могли бы изменить предло-
жения Еврокомиссии смягчить режимы жесткой экономии в пяти 
странах ЕС, что должно стимулировать повышение деловой ак-
тивности в регионе и в конечном итоге привести к росту ВВП. Од-
нако указанные заявления в целом прошли мимо рынков.

Как полагает руководитель аналитического департамента 
инвестгруппы «ТАСК» Вячеслав Иванишин, из внутренних ново-
стей важным было сообщение о решении Высшего Евразийского 
экономического совета на уровне глав государств поддержать на-
мерение Украины получить статус наблюдателя в Таможенном 
союзе.

«С одной стороны, эта новость может быть расценена положи-
тельно, так как Украина сможет рассчитывать на снижение цены 
на российский газ. С другой стороны, пока не ясно, как это за-
тронет евроинтеграционные процессы страны», — прокомменти-
ровал он.

По мнению Я.Лаврик, в четверг ключевым событием станет пу-
бликация ВВП США. 

«Вместе с тем настроения игроков сейчас предугадать сложно, 
так как хорошие статданные могут быть восприняты негативно с 
точки зрения сворачивания программ экономического стимули-
рования», — отметила она.

Индекс УБ в четверг утром продолжает отступать 
под влиянием внешнего негатива

Украинский рынок акций в условиях негативной внешней 
конъюнктуры начал торги в четверг отрицательной динамикой по 
индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за пять минут торгов 
просел на 0,36% — до 861,2 пункта; индекс ПФТС за это время не 
изменился из-за отсутствия сделок с индексными бумагами.

В индексе УБ больше всех утром подешевели акции Енакиев-
ского метзавода (-4,18%) и «Азовстали» (-1,14%).

По словам участников торгов, рыночные настроения определя-
ет исключительно ситуация на основных мировых фондовых пло-
щадках.

«Несмотря на позитивную внутреннюю статистику по платеж-
ному балансу за апрель, давление негативного внешнего фона 
слишком существенно, что не оставляет украинскому индексу 
шансов на рост», — сказал в комментарии агентству «Интерфакс-
Украина» руководитель аналитического отдела инвесткомпании 
«Арт Капитал» Игорь Путилин.

В то же время риск-менеджер инвесткомпании «Драгон Капи-
тал» Дмитрий Михайлусенко считает, что надежды на скорое вос-
становление на украинских площадках еще не иссякли. «Возмож-
но, в четверг мы увидим попытки индексов закрепиться на 
отметках повыше», — сказал он, аргументировав это тем, что 
внешние рынки после открытия «с легким минусом» буквально 
через полчаса нивелировали потери.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Управляющий партнер инвесткомпании «Капитал Таймс» Эрик 
Найман, в свою очередь, отметил, что в четверг будет обнародо-
ван ряд макроэкономических данных по США, что придаст 
фондовым площадкам волатильности. «Заметно хорошие данные 
утвердят почву под ожиданиями скорого сокращения программы 
QE3, что негативно для рынка облигаций — разворот доходнос-
тей на этом рынке может спровоцировать долговые проблемы у 
ряда стран и компаний, перегруженных долгами, что неизбежно 
коснется и Украины. Кроме того, рост доходности на рынке об-
лигаций оттянет часть капиталов с рынка акций, что станет нега-
тивом и для него», — сказал эксперт.

Японский фондовый рынок перешел к коррекции, 
упал с пика более чем на 10%

Фондовый рынок Японии, который в этом году был одним из 
мировых лидеров по темпам роста, в четверг вступил в зону кор-
рекции — снижение более чем на 10% с последнего достигнутого 
пика, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс Nikkei 225 обвалился 30 мая на 5,2% — до 13589,03 
пункта. Падение зафиксировано для всех акций, входящих в спи-
сок Nikkei 225, кроме двух.

Более широкий индекс Topix потерял 3,8% и завершил сессию 
на 11% ниже 5-летнего максимума, достигнутого на прошлой не-
деле.

«Продажа акций питает сама себя. В голове с трудом 
укладывается, как этот рынок — один из самых ликвидных в 
мире — может показывать столь резкие колебания в течение од-
ного дня», — отметил главный аналитик Daiwa SB Investments 
Ltd. Соитиро Мондзи. 

Вместе с тем с начала года и Nikkei, и Topix подскочили более 
чем на 30%.

Доллар дешевеет в четверг, рынок ждет данных 
о динамике ВВП США

Доллар дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг по отноше-
нию к евро и иене, но завершает май в плюсе ко всем 16 основным 
мировым валютам, сообщает агентство Bloomberg.

Евро на 9:29 МСК 30 мая стоил $1,2970 по сравнению с $1,2941 
на конец предыдущей североамериканской сессии.

Японская нацвалюта подорожала со 130,90 иены за евро до 
130,70 иены. За доллар к этому времени давали 100,76 иены про-
тив 101,16 в среду.

Важнейшим фактором для динамики доллара в четверг станут 
пересмотренные данные о ВВП США за первый квартал 2013 года. 
Как прогнозируют экономисты, опрошенные агентством 
Bloomberg, министерство торговли США подтвердит рост 
экономики в январе-марте на 2,5% в пересчете на годовые темпы. 
Показатель будет опубликован в 16:30 МСК. 

Кроме того, рынок будет искать новые сигналы, которые про-
яснят планы Федеральной резервной системы (ФРС) в отноше-
нии программ покупки активов.

Цены на нефть повышаются после резкого снижения 
в среду, Brent у $102,71

Цены на нефть на мировых рынках слабо растут с утра в чет-
верг, при этом WTI торгуется у минимума за 4 недели на данных 
Американского института нефти (API) о росте товарных запасов 
углеводородов США перед очередным заседанием Организации 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает агентство 
Bloomberg.

Повышение цен в четверг — лишь небольшой отскок после 
резкого падения накануне, отмечают аналитики.

Цена фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже 
ICE Futures к 9:04 МСК поднялась на $0,28 (0,27%) — до $102,71 
за баррель. В среду этот контракт подешевел на $1,80 (1,73%) — 
до $102,43 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась в 
ходе торгов на $0,03 (0,03%) — до $93,16 за баррель. Накануне 
WTI потеряла в цене $1,88 (1,98%), опустившись до $93,13 за бар-
рель. Падение в среду было самым значительным с 1 мая. 

«На данный момент мы тяготеем к снижению в связи с опасе-
ниями относительно мирового роста и увеличением объема за-
пасов», — отметил главный рыночный аналитик CMC Markets 
Майкл Маккарти. В отличие от многих коллег он ожидает сниже-
ния квоты ОПЕК на заседании в пятницу. 

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством 
Bloomberg, говорит о том, что ОПЕК оставит квоты без изменения. 

По словам министра нефтяной промышленности Саудовской 
Аравии Али ан-Нуэйми, нефтяной рынок сбалансирован. Ранее 
представители Саудовской Аравии заявляли, что обоснованной 
ценой нефти являются $100 за баррель. 

Товарные запасы нефти в США за 7 дней, завершившихся  
24 мая, выросли пятую неделю подряд, поднявшись на 4,4 млн 
баррелей, объявил API. При этом эксперты, опрошенные 
Bloomberg, ожидают, что официальный отчет министерства 
энергетики зафиксирует сокращение запасов.

Прибыль банков США в январемарте росла 
15й квартал подряд — FDIC

Прибыль банков США в январе-марте росла пятнадцатый квар-
тал подряд, свидетельствуют данные Федеральной корпорации 
по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, 
FDIC).

Совокупная чистая прибыль 7019 банков и сберегательных учреж-
дений страны, участвующих в системе страхования, в первом кварта-
ле этого года составила $40,3 млрд, что на 15,8% (или на $5,5 млрд) 
превзошло показатель за аналогичный период 2012 года.

При этом половина из этих фининститутов показала увеличе-
ние прибыли. Доля убыточных банков сократилась до 8,4% с 
10,6% в январе-марте прошлого года.

«Отчет показывает дальнейший прогресс в восстановлении, 
которое длится в банковской отрасли более трех лет, — заявил 
глава FDIC Мартин Грюнберг. — Мы увидели улучшение индика-
торов качества активов в прошедшем квартале, продолжающийся 
рост числа прибыльных институтов и дальнейшее снижение ко-
личества проблемных банков и банкротств».

Средняя рентабельность активов (ROA) в январе-марте выросла 
до 1,12% по сравнению с 1% за тот же период годом ранее. Это 
максимальный уровень со второго квартала 2007 года, когда он 
составлял 1,22%, отмечается в сообщении корпорации.

Операционная выручка банковской отрасли США увеличилась 
на 1,6% (или на $2,7 млрд) и достигла $170,6 млрд.

Резервы банков на возможные потери по ссудам сократились 
на 23,2% (или на $3,3 млрд) — до $11 млрд.

В то же время беспокойство FDIC вызывает замедление темпов 
роста кредитования и низкая чистая процентная маржа (разница 
между доходами по активам и ставками по депозитам).

Объем выданных кредитов уменьшился на 0,5% — до $36,8 млрд. 
Это первое снижение показателя с 2010 года. Средний уровень 
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чистой процентной маржи в первом квартале опустился до самой 
низкой отметки с 2006 года — 3,27%.

Число проблемных банков в США продолжало сокращаться и 
на 31 марта составляло 612 по сравнению с 651 на конец прошло-
го года. Максимальный уровень в 888 подобных банков был за-
фиксирован в первом квартале 2011 года.

В январе-марте этого года в стране обанкротилось всего 4 бан-
ка, застрахованных FDIC, что является самым низким показате-
лем со второго квартала 2008 года, когда закрылось всего  
2 финансовых института. С начала текущего года число банкротств 
составляет 13 против 24 за аналогичный период 2012 года.

Еврокомиссия рекомендовала смягчить режимы 
жесткой экономии в 5 странах ЕС

Европейская комиссия в среду рекомендовала смягчить режимы 
жесткой экономии, направленные на борьбу с чрезмерным 
бюджетным дефицитом и госдолгом, в пяти государствах Европей-
ского союза: Италии, Латвии, Литве, Венгрии и Румынии.

Кроме того, регулятор продлил сроки снижения бюджетного де-
фицита до приемлемого уровня (максимум 3% ВВП согласно нор-
мативам ЕС) для целого ряда стран, включая Францию, Испанию, 
Нидерланды, Португалию и Польшу. В 2012 году дефицит бюджета 
больше 3% ВВП наблюдался в 11 из 17 государств еврозоны.

Цель данных решений Еврокомиссии — обеспечить восстанов-
ление экономики после кризиса, которое сдерживается сокраще-
нием госрасходов и другими мерами, направленными на уменьше-
ние бюджетного дефицита, отмечает агентство Bloomberg. 

«Благодаря достигнутому прогрессу теперь мы можем снизить 
темпы бюджетной консолидации, — заявил журналистам глава 

Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. — Государства-члены ЕС 
теперь должны удвоить усилия в области структурных реформ».

По оценкам Еврокомиссии, ВВП еврозоны снизится на 0,4% в 
2013 году, при этом в Греции, на родине текущего кризиса, спад 
составит 4,2%, на Кипре — 8,7%. 

Как отметил главный экономист Mizuho International Plc по Ев-
ропе Риккардо Барбьери, «Евросоюз переживает небольшую 
смену парадигмы, смягчает позицию по бюджетной экономии, 
переключается на более масштабные реформы».

Франция по решению Еврокомиссии получила два дополнительных 
года на решение проблемы бюджетного дефицита — выход на уро-
вень менее 3% ВВП теперь ожидается в 2015, а не в 2013 году. Испа-
нии и Словении также дали по два года — до 2016 и 2015 соответ-
ственно. Португалия получила один дополнительный год, срок 
выхода на приемлемый дефицит перенесен на 2015 год. 

Нидерландам, которые в борьбе за жесткую экономию 
выступали на стороне Германии и не хотели послаблений ни для 
кого, тоже предоставлен год, до 2014 года. 

Лишь от двух стран Еврокомиссия ждет большего, чем они до-
бились на текущий момент: Бельгия должна снизить дефицит с 
3,9% ВВП в 2012 году до 3% или менее уже в текущем году, а 
против Мальты начата дисциплинарная процедура в связи с 
превышением 3%-ного лимита. 

Теперь решения Еврокомиссии должны быть одобрены мини-
страми финансов государств ЕС. Германия уже дала понять, что 
не будет настаивать на отмене решений Еврокомиссии, поэтому 
одобрение, скорее всего, станет простой формальностью.
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 38. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК 11
 39. ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕКСПЕРТ" 14
 40. ПрАТ ХІМДИВІЗІОН 11

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 № 0125400
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
30.05.2013 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"


