
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я
12.02.2013  м. Київ  № 166

Щодо внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів ТОВ «АФ «АВАНС АУДИТ»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі - Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів  
(далі – Реєстр) ТОВ «АФ «АВАНС АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 32707083).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення реєстру на офіційному веб - сайті НКЦПФР відповідно 
до пункту 8 розділу III Порядку.

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2013  м. Київ  № 167

Щодо внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів ТОВ «аудиторська фірма 
«Арама»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі - Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр) ТОВ «аудиторська фірма «Арама» (код за  
ЄДРПОУ 25409247).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення реєстру на офіційному веб - сайті НКЦПФР відповідно 
до пункту 8 розділу III Порядку.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 166–177 від 12.02.2013 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№31 (1535) 14.02.2013 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 14 лютого 2013 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2013  м. Київ  № 168

Щодо внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів ТОВ «Крестон Джі Сі Джі 
Аудит»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі - Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр) ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» (код за  
ЄДРПОУ 31586485).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення реєстру на офіційному веб - сайті НКЦПФР відповідно 
до пункту 8 розділу III Порядку.

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2013  м. Київ  № 169

Щодо внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів ТОВ «Аудиторська фірма 
«Добсон  консалтинг»

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

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр) ТОВ «Аудиторська фірма «Добсон - консал-
тинг» (код за ЄДРПОУ 21681636).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення реєстру на офіційному веб - сайті НКЦПФР відповідно 
до пункту 8 розділу III Порядку.

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я
12.02.2013  м. Київ  № 170

Щодо внесення до реєстру аудитор
ських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів АФ у 
формі ТОВ «Ніка – Аудит»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі - Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі 
– Реєстр) АФ у формі ТОВ «Ніка – Аудит» (код за ЄДРПОУ 24647491).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення реєстру на офіційному веб - сайті НКЦПФР відповідно 
до пункту 8 розділу III Порядку.

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я
12.02.2013  м. Київ  № 171

Щодо внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів ТОВ «АФ «ЕРС»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
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№31, 14 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
 25 жовтня 2012 року № 1519 зареєстроване в Міністерстві юс-
тиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (далі - По-
рядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі – Реєстр) ТОВ «АФ «ЕРС» (код за ЄДРПОУ 
36692694).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх  
та внутрішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити  
опублікування цього рішення в одному з офіційних друкова-
них видань НКЦПФР та оновлення реєстру на офіційному  
веб - сайті НКЦПФР відповідно до пункту 8 розділу III  
Порядку.

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2013  м. Київ  № 172

Щодо внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів ТОВ «АФ «УКРВОСТОК
АУДИТ»

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

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр) ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» (код за ЄДРПОУ 
19348835).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх  
та внутрішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опубліку-
вання цього рішення в одному з офіційних друкованих  
видань НКЦПФР та оновлення реєстру на офіційному  
веб - сайті НКЦПФР відповідно до пункту 8 розділу III  
Порядку.

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2013  м. Київ  № 173

Щодо внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів ТОВ АФ «Професіонал»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі - Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр) ТОВ АФ «Професіонал» (код за ЄДРПОУ 
31200292).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення реєстру на офіційному веб - сайті НКЦПФР відповідно 
до пункту 8 розділу III Порядку.

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2013  м. Київ  № 174

Щодо внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів ТОВ АФ «Інсайт»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі - Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (далі – Реєстр) ТОВ АФ «Інсайт» (код за ЄДРПОУ 
21340266).
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 14 лютого 2013 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення реєстру на офіційному веб - сайті НКЦПФР відповідно 
до пункту 8 розділу III Порядку.

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2013  м. Київ  № 175

Щодо внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів ТОВ АФ «БізнесЕксперт
Аудит»

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

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі – Реєстр) ТОВ АФ «БізнесЕкспертАудит» (код за ЄДРПОУ 
21662805).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення реєстру на офіційному веб - сайті НКЦПФР відповідно 
до пункту 8 розділу III Порядку.

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2013  м. Київ  № 176

Щодо внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів ТОВ АФ «ОЛГА Аудит»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професій-

них учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
25 жовтня 2012 року № 1519 зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (далі - 
Порядок),

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

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку  
цінних паперів (далі – Реєстр) ТОВ АФ «ОЛГА Аудит» (код за 
ЄДРПОУ 24924074).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх 
та внутрішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опубліку-
вання цього рішення в одному з офіційних друкованих  
видань НКЦПФР та оновлення реєстру на офіційному  
веб - сайті НКЦПФР відповідно до пункту 8 розділу III  
Порядку.

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2013 року  м. Київ  № 177

Щодо відмови у внесенні до реє
стру аудиторських фірм, які мо
жуть проводити аудиторські  
перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів ТзОВ «Укр
ЗахідАудит»

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

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

1. Відмовити у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів (далі – Реєстр) ТзОВ «УкрЗахід-
Аудит» (код за ЄДРПОУ 20833340).

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

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

Голова Комісії      Д. Тевелєв 
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№31, 14 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

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 (далі – Комісія) «Про внесення змін до рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 лис-
топада 2012 року № 1634» (далі – проект регуляторного акта), 
розроблено відповідно до Законів України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та 
фондовий ринок», Законів України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне 
забезпечення», нормативно-правових актів Комісії, що регулюють 
діяльність з управління активами інституційних інвесторів, з ме-
тою виконання норм Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування».

Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ «Про заходи 
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної систе-
ми» внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», зокрема до частини третьої статті 
99 Закону стосовно виконання зберігачем розпорядження Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку про припинен-
ня виконання розпорядження компанії з управління активами На-
копичувального фонду на підставах, встановлених Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг, Міністерством соціальної політи-
ки України та Антимонопольним комітетом України.

У зв’язку з цим виникла необхідність розробити проект регуля-
торного акта, у якому будуть враховані внесені зміни, що дозво-
лить запровадити процедуру моніторингу дотримання вимог за-
конодавства зберігачем Накопичувального фонду.

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 
повідомляє про дематеріалізацію

Донбаським територіальним управлінням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з переведенням випуску 
акцій з документарної форми існування у бездокументарну та зміною 
найменування здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій товариства ПрАТ «БЛАКИТНИй ЕКРАН» (91055, Луганська обл., 
м. Луганськ, вул. Леніна, 130, код за ЄДРПОУ: 24194902; загальна 
сума випуску акцій – 200199,67 грн; номінальна вартість акції – 
67,43 грн; кількість акцій – 2969 штук; свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій у бездокументарній формі існування  № 74/12/1/98 від 
29.05.1998, дата видачі - 12.02.2013 року.

НКЦПФР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку – директора депар-
таменту корпоративного управління та корпоративних фінансів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що 
діє на  підставі рішення Комісії від 07.02.2012 № 249, на підставі 
підп. 1.2 п. 1 Розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, за-
твердженого рішенням Комісії від 30.12.98 р. № 222 ( у редакції 
рішення Комісії від 14.07.05 № 398), зі змінами та доповнення-
ми, та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Волзько-
Дніпровська судноплавна компанія», (01103, м. Київ, вул. Кікві-
дзе, 18-А, код за ЄДРПОУ: 32706540), зупинено обіг акцій  
ПрАТ «Волзько-Дніпровська судноплавна компанія». – розпоря
дження № 2КФЗ від 13.02.2013р.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої  особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора де-
партаменту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів, на підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на 
підставі пункту 4 глави 5 розділу IV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затверджено-
го рішенням ДКЦПФР від 17.07.2003 № 322, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 13.08.2003 за № 706/8027 (у редакції рішен-
ня ДКЦПФР від 26.10.2006 № 1178, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 30.01.2007 № 81/13348), зі змінами та допо-
вненнями, та відповідно до документів, наданих ліквідатором 
ЗАТ ФБК «Дніпро-Інвест-Буд», код за ЄДРПОУ: 23074060 (49074, 
м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, буд. 3) на  зупинення  обігу  
облігацій серії  «А», зупинено обіг облігацій ЗАТ ФБК «Дніпро-
Інвест-Буд» серії «А» (свідоцтво про реєстрацію випуску  
облігацій від 23.08.2006 р. № 566/2/06, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку). - розпорядження  
№ 9КФЗОО від 13.01.2013 р.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи, директора 

департаменту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
що діє на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на  
підставі п.п. 3.2. п. 3 Розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації  
випусків акцій  та  анулювання свідоцтв  про  реєстрацію випуску 
акцій, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.12.98 р. № 222, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.99 за  
№ 180/3473 (зі змінами та доповненнями), та відповідно до до-
кументів, наданих ТОВ «Гранд Маркет Черкаси» (адреса: 18015, 
м. Черкаси, вул. Ільїна, 252, код за ЄДРПОУ: 34076465) на скасу-
вання реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про ре-
єстрацію випуску акцій ВАТ «Гранд Маркет» у зв’язку з реоргані-
зацією в ТОВ «Гранд Маркет Черкаси» скасовано реєстрацію 
випуску акцій  ВАТ «Гранд Маркет». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «Гранд Маркет» від 03.04.2007 року  
№ 134/1/07, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження № 6КФСА  від 
13.01.2013 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-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 14 лютого 2013 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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 ПрАТ «СЕЛИДІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ ВИРОБІВ» (85400, Донецька область, м. Селидове,  

вул. Миру; код ЄДРПОУ: 24653994) у зв’язку з ліквідацією товари-
ства – розпорядження  № 5ДО1З від 12.02.2013.

13.02.2013 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.

*     *     *
фін реєстр

№ 
свідо
цтва

дата 
включення

сим
вол

Код 
ЄДРПОУ

найменування 
фінансової 
установи

місцезнаходження № ліцензії
строк діі 
ліцензії

№ свідоцтва 
КІФ

підстава 
заміни 

свідоцтва

дата 
заміни 
свідо
цтва

підстава 
виклю
чення з 
Реєстру

дата 
виклю
чення з 
Реєстру
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АПКПАЛЛАДА», 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31019631, місцезнаходження: АР Крим, Чорномор-
ський р-он., с. Кіровське, вул. Ворошилова 15. Повідомляє про проведення Загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 29.03.2013 р. Початок зборів об 11:00 год., за адресою: 
АР Крим, Чорноморський рон., с. Кіровське, вул Ворошилова 15, комната №1. Перелік акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 
три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України, на 25.03.2013 року. Ознайомитися з матеріалами під час під-
готовки до загальних зборів акціонерів для прийняття рішень за питаннями порядку денно-
го можна за адресою товариства з 10:00 год. до 12:00 год., а також в день проведення за-
гальних зборів, за адресою: АР Крим, Чорноморський р-он., с. Кіровське, вул Ворошилова 15, 
комната №1 , відповідальна особа Серьожкін А.В., т.0655896569.

Порядок денний.
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про фінансово-

господарську діяльність за 2012 рік.
4. Звіт головного бухгалтера про дотримання податкової та платіжної дисципліни.
5. Звіт ревізора про результати господарської діяльності товариства за 2012 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора про результати.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2011 рік з урахуванням 

вимог, передбачених законом.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з 10:15 до 10:45 в 

день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати: паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів — довіреність на право 
брати участь в Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно чинного законодавства Укра-
їни.

2.Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
 Найменування показника період

2012р. 2011р.
Усього активів 7485,5 9521,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2729,3 2991,8
Довгострокові фінансові інвестиції 205,4 205,4
Запаси 2606,0 3579,5
Сумарна дебіторська заборгованість 1941,2 2244,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,6 230,9
Власний капітал
Статутний капітал 147,5 147,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6594,8 5106,7
Довгострокові зобов язання 265,0 283,3
Поточні забов язання 2253,3 2226,1
Чистий прибуток (збиток) -1775,1 1488,1
Вартість чистих активів 4967,2 7012,3
Середньорічна кількість акцій(шт.) 1475 1475
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників — всього 24 26

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

Директор  Серьожкін А.В.
М.П.
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№31, 14 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХІДНЕ"
код за ЄДРПОУ 05527976(місцезнаходження: 49099, м. Дніпропетровськ, вулиця Коробова,

буд. 3А)  повідомляє, що 21 березня 2013 року о 10.00 годині відбудуться  чергові загальні збо
ри акціонерів за адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вулиця Коробова, буд. 3А, кім. 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів. 
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту  голови правління про фінансовогоспо

дарську діяльність у 2012 році та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013
рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту  наглядової  ради Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту  та балансу товариства за 2012 рік. 
7. Затвердження висновків ревізійної комісії по балансу товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами роботи товариства у 2012 році.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу

(паспорт), представникам акціонерів  належним чином оформлену довіреність, документ, що
посвідчує особу (паспорт).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ
"ЗАХІДНЕ",   буде складено станом на 15 березня 2013 року (станом на 24 годину за три робо
чих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну
систему України.

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного чергових за
гальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ "ЗАХІД
НЕ" та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення чергових загальних збо
рів акціонерів у робочі дні тижня з 1000 до 1200 години, а також у день проведення чергових
загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників у приміщенні ПрАТ "ЗАХІДНЕ" за
адресою: 49099, м. Дніпропетровськ, вулиця Коробова, буд. 3А, кімната № 1.

Документи надаються акціонеру ПрАТ "ЗАХІДНЕ" та/або його предcтавнику для ознайомлен
ня, на підставі його письмового запиту, отриманого правлінням ПрАТ "ЗАХІДНЕ"" не пізніше ніж
за 5 робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових загальних зборів акціоне
рів ПрАТ "ЗАХІДНЕ" документи надаються учаснику зборів для ознайомлення у місці їх прове
дення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення ак
ціонерів із документами (матеріалами)  голова правління Товариства Шахова Н.М. Довідки за
телефоном: (056) 3759344.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ "ЗАХІДНЕ" (тис. грн.)

Голова правління

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ"!

(місцезнаходження: Хмельницька область, Кам'янецьПодільський район, село Гуменці, вулиця
Хмельницьке шосе, 1А)

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства "Подільський цемент" (надалі  "Товарис
тво") запрошують Вас взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів Товариства, які відбудуться 20
березня 2013 року о 14:00 в актовому залі заводоуправління Товариства (перший поверх) за адре
сою: Хмельницька область, Кам'янецьПодільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1А.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства, а також лічильної

комісії Загальних Зборів Акціонерів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення
Загальних Зборів Акціонерів.

2. Звіти правління, наглядової ради, звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради, ревізійної комісії То
вариства за 2012 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

3. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за
2012 рік.

4. Щодо уповноваження наглядової ради Товариства приймати рішення, необхідні та/або доціль
ні для припинення дочірніх підприємств Товариства.

Реєстрація учасників Загальних Зборів Акціонерів Товариства буде проводитися за місцем про
ведення Загальних Зборів Акціонерів 20 березня 2013 року з 12:00 до 13:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів
Товариства  станом на 24:00 14 березня 2013 року.

Для участі у Загальних Зборах Акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати при собі доку
мент, що посвідчує їхню особу, а представникам акціонерів  належним чином оформлений доку
мент, що підтверджує повноваження представника та документ, що посвідчує особу представника.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного За
гальних Зборів Акціонерів, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та
проведення Загальних Зборів Акціонерів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів Ви мо
жете звернувшись до Секретаря Правління (Корпоративного Секретаря) Товариства Семенишина
Геннадія Зіновійовича, в години прийому: з понеділка по п'ятницю, з 09:00 по 16:00, обідня перер
ва: з 13:00 до 14:00, за адресою: Хмельницька область, Кам'янецьПодільський район, с. Гуменці,
вул. Хмельницьке шосе, 1А, заводоуправління Товариства, другий поверх, кабінет Секретаря
Правління, телефон (03849) 67121, а також в день проведення Загальних Зборів Акціонерів Това
риства безпосередньо у місці їх проведення.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова Рада ПАТ "Подільський цемент" 

Найменування показника
Період

Звітний 2012р. Попередній 2011р.

Усього активів 3 864 424 3 737 727
Основні засоби 2 740 828 233 820
Довгострокові фінансові інвестиції 209 210 209 205
Запаси 502 443 438 286
Сумарна дебіторська заборгованість 301 532 347 178
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 047 37 889
Нерозподілений прибуток 301 930 403 348
Власний капітал 1 309 742 1 411 159
Статутний капітал 907 452 907 452
Довгострокові зобов'язання 1 897 862 1 949 523
Поточні зобов'язання 639 420 377 045
Чистий прибуток (збиток) (101 418) 15 562
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90 745 200 90 745 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 716 795

Найменування показників
Період

2011 рік 2012 рік

Усього активів 1611 1620
Основні засоби 1559 1535
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси, товари  
Сумарна дебіторська заборгованість 1 25
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 60
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (282) (279)
Власний капітал 1846 1846
Статутний капітал 42 42
Довгострокові зобов’язання  
Поточні зобов’язання 5 11
Чистий прибуток (збиток) 4,1 2,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 167984 167984
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВШЛЯХБУД"

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 
1.2. Організаційноправова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01384244;   
1.4. Місцезнаходження емітента: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ін

дустріальний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 5;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 7350116;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@kievshlyahbud.com.ua;   
1.7. Вебсайт емітента: www.kievshlyahbud.com.ua; 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua/;
1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників, які володіють 10% акцій і

більше у статутному капіталі товариства. 
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 11.02.2013 р. від депозитарію ПрАТ "ВДЦП" був отриманий зведений об
ліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого стали відомі наступні змі
ни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у
зв'язку з чим пакет  власника  акцій: 

2.1. Пакет  власника  акцій становить 10   і   більше   відсотків   загальної   кількості голо
суючих акцій:

2.1.1. ЛАКРIНО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, Кіпр (Код НЕ147148), місцезнаходження: Кіпр Кіпр
Nicosia, Griva Digeni, 113, Astromeritis, P.C.2108;

2.1.1.1. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій  2,4832 % (20184332 шт.).
2.1.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  11,4832% (90080694 шт.).

2.2. Пакет  власника  акцій став меншим  10  відсотків  загальної  кількості   голосуючих
акцій: 

2.2.1.   ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, Кіпр (Код 147086), місцезнаходження: Кіпр Лімассол
Тімокреонтос, 12, НААФІ, П.С. 3076 (TIMOKREONTOS, 12, NAAFI, P.C. 3076);

2.2.1.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій  11,9051 % (96768283 шт.).
2.2.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  9,6047% (78070220 шт.).
2.3. Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10 відсотків загаль

ної кількості голосуючих акцій: 
2.3.1.   РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Кіпр (Код 116502), місцезнаходження: Кіпр 4153

Кіпр LIMASSOL Marinou Geroulanou, 82 Kato Polemidia, PC 4153;
2.3.1.1. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій  12,5423% (101947986 шт.).
2.3.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  10,3237% (83914555 шт.).
2.3.2.   Товариство з обмеженою відповідальністю "Корсан", Україна (Код 32502359), міс

цезнаходження: Україна 49033 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл. Дніпропетровськ вул. Героїв Ста
лінграда, буд. 149;

2.3.2.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій  21,9788% (178650494 шт.).
2.3.2.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  21,9784% (178647195 шт.).
2.4. Інформація "Дата зміни" в таблиці, яка розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН

"Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак
цій" не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру, отриманого від
депозитарію на запит емітента.

2. 5. Підстава зміни пакетів власників акцій  придбання та/або відчуження вказаною осо
бою акцій емітента.

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

відомленні.
3.2. Найменування посади

Генеральний директор Четверик Т.А.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 14 лютого 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРАТ «КОБЕЛЯЦЬКИй ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИх 
ТОВАРІВ «МРІЯ»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 березня  
2013 року о 14 годині, за адресою : м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 26, актовий зал, другий поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів : 
22 березня 2013р.

Порядок денний.
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства..1. 
Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. За-2. 

твердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. 3. 

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту виконавчого органу.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товари-4. 
ства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Звіт та висновки ревізора за 2012 рік. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2012 рік. 5. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік.6. 
Порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.7. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2012 рік.(тис.грн).
№ Найменування показників Звітний Попередній

1 Усього активів 9030 8172
2 Основні засоби 2826 2865
3 Довгострокові фінансові інвестиції     -     -
4 Запаси 3279 2642
5 Сумарна дебіторська заборгованість 1999 1426
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 493 726
7 Нерозподілений прибуток 529 - 29
8 Власний капітал 8116 7587
9 Статутний капітал 129 129
10 Довгострокові зобов’язання    -   -
11 Поточні зобов’язання 914 585
12 Чистий прибуток (збиток) 529 - 29
13 Середньорічна кількість простих  акцій (шт.) 75925 75925
14 Кількість  власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) 0,00 0,00
15 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 

протягом періоду
0,00 0,00

16 Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 126 125

Реєстрація учасників зборів з 13-00 до 14-00 год в день зборів. Акціонери та їх представники 
можуть ознайомитись з документами, що стосуються підготовки загальних зборів та порядку ден-
ного за адресою : Полтавська обл., м. Кобеляки, вул.. Дніпропетровська, 26, адміністративний кор-
пус, приймальня. Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу, доручення на 
право участі у зборах ( для представників). Довідки за тел. /05343/ 32830. 

Директор ПрАТ ЗПТ «Мрія»                                                                                       Н.В.Карнаух  .

Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БА
ГІНЦЕНТР"(місцезнаходження 49125, Днiпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул.

Героїв Громадянської війни, 11) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбу
дуться 29 березня 2013 року об 10.00 за адресою: 49125, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв грома
дянської війни, буд. 11, кімната 1. Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах  25 березня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2012 рік. Прийняття рі

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

2012 рік.
4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Відкликання Ревізора.
Реєстрація учасників зборів з 9.00. до 9.50. в день проведення загальних зборів. Акціонери повин

ні мати при собі паспофрт, представники акціонерів  паспорт і належним чином оформлене дору
чення. Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами збо
рів за адресою 49125, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Громадянської війни, буд. 11, кімната 1, у ро
бочі дні з 10.00 до 14.00 та до початку загальних зборів у день їх проведення за адресою: 49125, м.
Дніпропетровськ, вул. Героїв Громадянської війни, буд. 11, кімната 1. Відповідальна особа за ознай
омлення з документами зборів  Голова правління. Телефон для довідок: (056) 7245316.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис. грн.)

Правління 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "ІНВЕСТ РЕЙТИНГ"

1. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство "Рейтингове агенство "Інвест Рейтинг"; організаційноправо

ва форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33771029; місцезнаходження емітента 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,
буд. 58А, блок 2, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна пош
това адреса емітента: invest_reyting@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до
датково використовується емітентом для розкриття інформації: inv_rating.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство "Рейтингове агенство "Інвест Рейтинг" (далі  Товариство) по

відомляє, що 12.02.2013 р. від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" (ліцензія
АВ № 581322 від 19.09.2006 р.), було отримано зведений обліковий реєстр власників іменних
цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відпові
дальністю "Юніверсал Секьюрітіз" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив
13,2541% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір пакета акцій
ТОВ "Юніверсал Секьюрітіз" становить   1 383 460 (один мільйон триста вісімдесят три тисячі чо
тириста шістдесят) штук простих іменних акцій, що становить 4,6115% голосуючих акцій Това
риства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства "ТераІнвест"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив 36,4292% голосуючих акцій Товарис
тва. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ "ТераІнвест" складає 6 999 800 (шість
мільйонів дев'ятсот дев'яносто дфев'ять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій, що стано
вить 23,3327% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акці
онерного товариства "Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду
"Сіфаб" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) складав 23,7575% голосуючих акцій
Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ "ЗНКІФ "Сіфаб" становить 0%
голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного това
риства "Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "ТАКТИКА"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 11,9021% голосуючих акцій Товарис
тва. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ "ЗНКІФ "Тактика" складає  1 980 198
(один мільйон дев'ятсот вісімдесят тисяч сто дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, що
становить 6,6007% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника  акцій Товариства Товариства
з обмеженою відповідальністю "Фондовий актив" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30) становив 7,8235% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір
частки ТОВ "Фондовий актив" складає 6 279 293 (шість мільйонів двісті сімдесят дев'ять тисяч
двісті дев'яносто три) штуки простих іменних акцій, що становить 20,9310% голосуючих акцій
Товариства.

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

та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор ПрАТ "Рейтингове агенство  "Інвест Рейтинг" Юдіна О.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛО

ГІЇ"; 
1.2. Організаційноправова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718688;   
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,

Індустріальний район, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21К;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 7897086;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@ecotehnologii.com.ua;   
1.7. Вебсайт емітента: www.ecotehnologii.com.ua; 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua/;
1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників, які володіють 10% акцій і

більше у статутному капіталі товариства. 
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 11.02.2013 р. від депозитарію ПрАТ "ВДЦП" був отриманий зведений
обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні змі
ни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у
зв'язку з чим: 

2.1. Пакет  власника  акцій становить 10   і   більше   відсотків   загальної   кількості го
лосуючих акцій: 

2.1.1. НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД, Кіпр (Код 147089), місцезнаходження:  Кіпр Ly
massol Zinas Kanther & Origenous, P.C. 3035, Lymassol, Cyprus;

2.1.1.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій  1,7644 % (1664666 шт.).
2.1.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  14,8543% (14015048 шт.).
2.2. Пакет  власника  акцій став меншим  10  відсотків  загальної  кількості   голосуючих

акцій: не має;
2.3. Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10 відсотків за

гальної кількості голосуючих акцій: не має;
2.4. Інформація "Дата зміни" в таблиці, яка розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН

"Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак
цій" не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру депозитарію, от
риманого на запит емітента.

2. 5. Підстава зміни пакетів власників акцій  придбання та/або відчуження вказаною осо
бою акцій емітента.

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

повідомленні
3.2. Найменування посади 

Голова Правління В. О. Леонтюк

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 111,8 127,9
Основні засоби: залишкова вартість 26,2 38,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 115,9 79,4
Сумарна дебіторська заборгованість 388,7 5,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,8 3,9
Нерозподілений прибуток 305,4 51
Власний капітал 402 45,6
Статутний капітал 40 40
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 128,9 28,2
Чистий прибуток (збиток) 305,4 50,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80 000 80 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівником на кінець періоду (осіб) 6 6

Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БА
ГІНЦЕНТР"(місцезнаходження 49125, Днiпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул.

Героїв Громадянської війни, 11) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбу
дуться 29 березня 2013 року об 10.00 за адресою: 49125, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв грома
дянської війни, буд. 11, кімната 1. Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах  25 березня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про фінансовогосподарську діяльність Товариства за 2012 рік. Прийняття рі

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

2012 рік.
4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Відкликання Ревізора.
Реєстрація учасників зборів з 9.00. до 9.50. в день проведення загальних зборів. Акціонери повин

ні мати при собі паспофрт, представники акціонерів  паспорт і належним чином оформлене дору
чення. Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами збо
рів за адресою 49125, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Громадянської війни, буд. 11, кімната 1, у ро
бочі дні з 10.00 до 14.00 та до початку загальних зборів у день їх проведення за адресою: 49125, м.
Дніпропетровськ, вул. Героїв Громадянської війни, буд. 11, кімната 1. Відповідальна особа за ознай
омлення з документами зборів  Голова правління. Телефон для довідок: (056) 7245316.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис. грн.)

Правління 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "ІНВЕСТ РЕЙТИНГ"

1. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство "Рейтингове агенство "Інвест Рейтинг"; організаційноправо

ва форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33771029; місцезнаходження емітента 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,
буд. 58А, блок 2, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна пош
това адреса емітента: invest_reyting@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до
датково використовується емітентом для розкриття інформації: inv_rating.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство "Рейтингове агенство "Інвест Рейтинг" (далі  Товариство) по

відомляє, що 12.02.2013 р. від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" (ліцензія
АВ № 581322 від 19.09.2006 р.), було отримано зведений обліковий реєстр власників іменних
цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відпові
дальністю "Юніверсал Секьюрітіз" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив
13,2541% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір пакета акцій
ТОВ "Юніверсал Секьюрітіз" становить   1 383 460 (один мільйон триста вісімдесят три тисячі чо
тириста шістдесят) штук простих іменних акцій, що становить 4,6115% голосуючих акцій Това
риства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства "ТераІнвест"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив 36,4292% голосуючих акцій Товарис
тва. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ "ТераІнвест" складає 6 999 800 (шість
мільйонів дев'ятсот дев'яносто дфев'ять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій, що стано
вить 23,3327% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акці
онерного товариства "Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду
"Сіфаб" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) складав 23,7575% голосуючих акцій
Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ "ЗНКІФ "Сіфаб" становить 0%
голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного това
риства "Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "ТАКТИКА"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 11,9021% голосуючих акцій Товарис
тва. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ "ЗНКІФ "Тактика" складає  1 980 198
(один мільйон дев'ятсот вісімдесят тисяч сто дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, що
становить 6,6007% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника  акцій Товариства Товариства
з обмеженою відповідальністю "Фондовий актив" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30) становив 7,8235% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір
частки ТОВ "Фондовий актив" складає 6 279 293 (шість мільйонів двісті сімдесят дев'ять тисяч
двісті дев'яносто три) штуки простих іменних акцій, що становить 20,9310% голосуючих акцій
Товариства.

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

та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор ПрАТ "Рейтингове агенство  "Інвест Рейтинг" Юдіна О.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛО

ГІЇ"; 
1.2. Організаційноправова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718688;   
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,

Індустріальний район, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21К;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 7897086;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@ecotehnologii.com.ua;   
1.7. Вебсайт емітента: www.ecotehnologii.com.ua; 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua/;
1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників, які володіють 10% акцій і

більше у статутному капіталі товариства. 
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 11.02.2013 р. від депозитарію ПрАТ "ВДЦП" був отриманий зведений
обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні змі
ни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у
зв'язку з чим: 

2.1. Пакет  власника  акцій становить 10   і   більше   відсотків   загальної   кількості го
лосуючих акцій: 

2.1.1. НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД, Кіпр (Код 147089), місцезнаходження:  Кіпр Ly
massol Zinas Kanther & Origenous, P.C. 3035, Lymassol, Cyprus;

2.1.1.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій  1,7644 % (1664666 шт.).
2.1.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  14,8543% (14015048 шт.).
2.2. Пакет  власника  акцій став меншим  10  відсотків  загальної  кількості   голосуючих

акцій: не має;
2.3. Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10 відсотків за

гальної кількості голосуючих акцій: не має;
2.4. Інформація "Дата зміни" в таблиці, яка розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН

"Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак
цій" не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру депозитарію, от
риманого на запит емітента.

2. 5. Підстава зміни пакетів власників акцій  придбання та/або відчуження вказаною осо
бою акцій емітента.

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

повідомленні
3.2. Найменування посади 

Голова Правління В. О. Леонтюк

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 111,8 127,9
Основні засоби: залишкова вартість 26,2 38,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 115,9 79,4
Сумарна дебіторська заборгованість 388,7 5,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,8 3,9
Нерозподілений прибуток 305,4 51
Власний капітал 402 45,6
Статутний капітал 40 40
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 128,9 28,2
Чистий прибуток (збиток) 305,4 50,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80 000 80 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівником на кінець періоду (осіб) 6 6
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№31, 14 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВхАРЧОБУД»

(надалі – Товариство)
(код ЄДРПОУ – 00388412, місцезнаходження Товариства: 02217, м. Київ, вул. Закревсько-

го, 16)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  

04 квітня 2013 року о 12 год. 00 хв., місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. За
кревського,3 в приміщенні актового залу ЖЕКу № 307 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюва-
тися 04 квітня 2013 року у місці проведення загальних зборів з10 год. 30 хв. до 11.30.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є паспорт, для до-
вірених осіб – паспорт та довіреність яка оформлена згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  
29 березня 2013 р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження  умов договору про передання повнова-

жень лічильної комісії зберігачу
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства  за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних 

зборів.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 16 у робочі дні з понеділка 
по п`ятницю з 10.00 до 12.00 в кабінеті бухгалтерії Товариства, 4 поверх каб. № 8 , посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Хому-
това Надія Олександрівна. Довідки за тел. (044) 515-80-15.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства в 2012 році (тис.грн.).

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14029 13973
Основні засоби 13146 13312
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 50 19
Сумарна дебіторська заборгованість 629 560
Грошові кошти та їх еквіваленти 204 82
Нерозподілений прибуток 6316 6078
Власний капітал 13816 13578
Статутний капітал 7500 7 500,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 213 395
Чистий прибуток (збиток) 238 296
Середньорічна кількість акцій (шт.) 71429 71 429
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 36

Наглядова рада Товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІйНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛІСТ»

(код за ЄДРПОУ: 02972606;  далі – Товариство)
Місцезнаходження  Товариства: 86117, Донецька область, м. Макіївка, вул. Антро-

пова, б. 17 повідомляє, про те що  28  березня  2013 року  об  09:00  відбудуться річні 
Загальні Збори  акціонерів Товариства за адресою: 86117, Донецька область, м. Макі
ївка, вул. Антропова, 17,  у приміщенні  адмінбудівлі Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 08год. 00хв. до 08год. 45хв. за місцем 
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації акціонеру 
треба надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представнику акціонера – дові-
реність, оформлену згідно вимог  чинного законодавства України та документ, що 
посвідчує особу (паспорт). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних  Загальних 
зборах акціонерів Товариства,  -  22  березня 2013року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії  річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів  та затвердження регла-

менту Загальних Зборів акціонерів Товариства. 
3. Розгляд та прийняття рішення  за результатами розгляду звіту  Генерального 

директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності  Товари-
ства  за 2012 рік. 

4. Розгляд та прийняття рішення  за результатами розгляду звіту   Наглядової ради 
Товариства  за 2012 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення  за результатами розгляду звіту  Ревізійної комісії 
Товариства  за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту та  річної фінансової звітності Товариства за  
2012 рік.

7. Визначення  порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства 
за підсумками роботи в 2012 році. Визначення основних напрямків діяльності Товари-
ства на 2013 рік.  

8. Прийняття рішення про дострокове  припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства. 

9.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства та Ревізійної комісії Товариства  і визначення особи, уповноваженої на їх 
підписання від імені Товариства.

11. Прийняття рішення про вчинення (укладання) Товариством значних правочи-
нів, а також про попереднє схвалення значних правочинів. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні  за місцезнаходженням 
Товариства: 86117, Донецька область, м. Макіївка, вул. Антропова, 17, а в день  
проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх прове-
дення. 

Акціонери  можуть вносити пропозиції, щодо порядку денного Загальних зборів 
акціонерів, не пізніше 07 березня  2013 року (включно) шляхом подання письмової 
пропозиції безпосередньо до Товариства за його місцезнаходженням: 86117, Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. Антропова, 17.

За інформацією звертатися за телефоном:  (062) 343-58-70.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності  АТ «ВКП «МЕТАЛІСТ»   
(тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  51 611 55 901
Основні засоби  22 100 23 457
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 13 395 9 913
Сумарна дебіторська заборгованість  13 969 20 626
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 176
Нерозподілений прибуток 16 950 16 464
Власний капітал 20 122 19 636
Статутний капітал 182 182
Довгострокові зобов'язання 7 422 9 001
Поточні зобов'язання 24 067 27 264
Чистий прибуток (збиток) 486 2 986
Середньорічна кількість акцій (шт.) 364 408 364 408
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 120 125

Отримавши дане повідомлення акціонер вважається повідомлений про викорис-
тання Товариством його персональних даних, зазначених у зведеному обліковому 
реєстрі власників цінних паперів, отриманого  у ПАТ «ВДЦП», у випадках передбаче-
них чинним законодавством України, з метою надання акціонеру даного повідомлення  
про проведення загальних зборів акціонерів, а також надання  третім особам відповід-
но до чинного законодавства України.

Генеральний директор 
АТ «ВКП «МЕТАЛІСТ»                                                                          Є.О. Веретюк   
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 14 лютого 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"; 

1.2. Організаційноправова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38103607;   
1.4. Місцезнаходження емітента: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі

альний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 1;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 7894207;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@triykainvest.com;   
1.7. Вебсайт емітента: www.triykainvest.com; 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит

тя інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua/;
1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників, які володіють 10% акцій і більше у

статутному капіталі товариства. 
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 11.02.2013 р. від депозитарію ПАТ "НДУ" був отриманий зведений обліковий
реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій,
яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим: 

2.1. Пакет  власника  акцій становить 10   і   більше   відсотків   загальної   кількості голосуючих
акцій: не має;

2.2. Пакет  власника  акцій став меншим  10  відсотків  загальної  кількості   голосуючих акцій: не
має;

2.3. Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10 відсотків загальної кіль

кості голосуючих акцій: 
2.3.1. "ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.", Британські Віргінські ови (Код 539095), місцезнаходження:

Британські Віргінські ови* Брит. Вірджінові ови Tortola GRAІGMUIR CHAMBERS, P.O. BОX 71, ROAD
TOWN;

2.3.1.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій  10,8634 % (65180311 шт.).
2.3.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  10,7240 % (64344068 шт.).
2.3.2. "МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД", Співдружність Багамських о. (Код 115727В), місцезнаходження:

Співдружність Багамських о. СБО Haccay Winterbotham Plаce, Marlborough Queen Streets P.O. Box ?
10429;

2.3.2.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій  19,0376% (114225564 шт.).
2.3.2.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  13,7258% (82354973 шт.).
2.3.3. "ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.", Британські Віргінські ови (Код 603497), місцезнаход

ження: Британські Віргінські ови. Брит. Вірджінові ови Роуд Таун, Тортола Вантерпул Плаза, П.С.
873, Вікхемз Кей 1;

2.3.3.1.Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій  19,5009 % (117005186 шт.).
2.3.3.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  19,6137 % (117682240шт.).
2.4. Інформація "Дата зміни" в таблиці, яка розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН  "Інфор

мація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій" не заповне
на, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру депозитарію, отриманого на запит емі
тента.

2. 5. Підстава зміни пакетів власників акцій  придбання та/або відчуження вказаною особою ак
цій емітента.

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

ленні.
Директор Санжаровський Андрій Миколайович
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№31, 14 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Наглядова рада

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАхТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»,

ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька об
ласть, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд. 1А, (надалі Товариство) повідомляє про змі
ни до порядку денного загальних зборів Товариства (надалі – Збори), внесені шляхом вклю
чення нових питань. Дата проведення Зборів: 25 лютого 2013 року о 10 год. 00 хв. 
Повідомлення про проведення Зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні 
НКЦПФР  «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 251(1504) 
від 29 грудня 2012 року.

Зміни до порядку денного:
8. Про вчинення Товариством значних правочинів: договорів забезпечення (поруки, іпо-

теки, застави рухомого майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави 
прав щодо коштів на банківських рахунках, договорів про право договірного списання 
тощо) за кредитним договором (позики) на передекспортне фінансування та інших 
пов'язаних з цим документів фінансового характеру (надалі – «Фінансові Документи»).

9. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів 
та вчинення інших пов’язаних дій.

10. Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншо-
го забезпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов’язань іноземної 
пов’язаної особи, спеціально створеної іноземної компанії або іншої іноземної компанії (на-
далі – «Емітент») за (і) борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі – «Об-
лігації»), що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капі-
талу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 
500 (п’ятсот) мільйонів доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і терміна-
ми погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Об-
лігаціями, та (іі) договором про довірче управління між Емітентом та Товариством та/або 
іншими особами у зв’язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням ви-
пуску Облігацій (надалі – «Договір про Довірче Управління»); а також схвалення рішення 
про укладання Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися 
або підписуватися Товариством згідно з або у зв’язку з запровадженням програми з випуску 
та обслуговуванням випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський до-
говір, кредитний договір з Емітентом або з особою, пов’язаною з Емітентом або з особою, 
пов’язаною з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, 
які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський 
договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалення рішення про укладення та 
підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання 
зобов’язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схва-
лення рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов’язань та операцій 
за такими договорами (надалі разом «Договори щодо випуску та обслуговуванням випуску 
Облігацій»).

11. Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та об-
слуговування випуску Облігацій.

12. Про визнання Положення про генерального директора Товариства таким, що втрати-
ло чинність.

13. Про затвердження Положення про директора Товариства.
14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства.
16. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
17. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок викупу  й обов’язковість 

викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у резуль-
таті придбання контрольного пакету акцій.

18. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок затвердження значних 
правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Товариства.

Наглядова рада ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю “КРАй2”
Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35231874
Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю "Край-2"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ТОВ "Край-2"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Товариство з обмеженою відповідальністю
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 09000
Область: Київська
Район: Сквирський 
Населений пункт: Сквира
Вулиця: Леніна
Будинок: 22
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 444961397

Номер факсу емітента: 444961317
Веб-сайт емітента: krai.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, 
місяць, рік):

11.02.2013

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Край-2» прийнято 
рішення про зміни в складі посадових осіб: 

1. Звільнити Смирнова Станіслава Миколайовича від виконання обов'язків Генерального дирек-
тора ТОВ «Край-2». Виконував обов'язки Генерального директора з 28.11.2012 року; володіє част-
коюу статутному Емітента у розмірі 0,00%, судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

2. Призначити Гладишева Андрія Сергійовича Генеральним директором ТОВ «Край-2» з 
11.02.2013 року та надати йому повноваження відповідно до Статуту ТОВ «Край-2». Володіє част-
кою у статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00%, судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Обіймав посаду Директора ТОВ «Рибний світ «Океанія».

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Назва уповноваженого 
органу емітента, який 

прийняв рішення

Зміни (призначено, 
звільнено або 
відсторонено)

Посада*
Строк, на який особу призначено 

(обрано) або строк, протягом якого 
особа обіймала посаду (роки)

Прізвище, ім'я, по 
батькові

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, 

орган, який видав)**

Володіє часткою в 
статутному капіталі 
емітента (відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 08.02.2013 Загальні Збори 

Учасників
звільнено в.о. Генерального 

директора
0.2 Смирнов Станіслав 

Миколайович
АЕ 489626, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл. 06.03.1997р.

0

2 08.02.2013 Загальні Збори 
Учасників

призначено Генеральний 
директор

- Гладишев Андрій 
Сергійович

МЕ 049545, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 13.06.2002р.

0

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента                                      в.о. Генерального директора
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента         Смирнов Станіслав Миколайович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«хАРКІВСПЕЦАВТО» 
(код за ЄДРПОУ  01883607)

Місцезнаходження: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, с. Васищеве, вул. Промис-
лова, 2 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
22  березня 2013 р. о 09:45год. за адресою: 62495, харківська обл., харківський рн, с. Васи
щеве, вул. Промислова, 2 кімн. № 1

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 
09:00 до 09:30 год

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

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

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

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

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

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
2012 рік 2011 рік

Усього активів 1418,0 1515,3
Основні засоби 1412,8 1503,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,8 2,4
Сумарна дебіторська заборгованість - 6,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,4 3,0
Нерозподілений прибуток -1257,1 -1302,3
Власний капітал 1240,1 1194,9
Статутний капітал 170,0 170
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 161,1 306,1
Чистий прибуток (збиток) 45,2 41,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 340000 340000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ста-
ном на 24 годину 18 березня 2013 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок 
ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за 
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищево, вул. Промислова, 2, кімн.2 з по-
неділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Хорло Т.А. Документи надаються акціонеру товариства 
або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого 
товариством не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення 
чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для 
ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАС
ПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому законодавству та 
документ, що посвідчує особу. 

Телефон для довідок: (057) 7491976 
Генеральний директор ПАТ «харківспецавто»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІВАНОФРАНКІВСЬКИй ЛІСОКОМБІНАТ»

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Івано-Франківський лісокомбінат» (код ЄДРПОУ 00274252, місцезнаходження: вул. Шота 
Руставелі, 1, м. Івано-Франківськ, 76018) відбудуться 21 березня 2013 р. об 11 год. 00 хв. за 
адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Шота Руставелі, 1 в приміщенні ПАТ «ІваноФранківський 
лісокомбінат» на другому поверсі в кабінеті приймальної. Час реєстрації акціонерів з 9 год. 
30 хв. до 10 год. 50 хв. Для реєстрації акціонер повинен мати при собі документ, що посвід-
чує особу, а представник акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність. 

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акці-
онерів – 15 березня 2013 р. 

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень, об-1. 

рання голови зборів, секретаря зборів.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.2. 
Звіт наглядової ради за 2012 р., прийняття рішення за наслідками розгляду цього 3. 

звіту.
Звіт правління за 2012 р., прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.4. 
Звіт ревізійної комісії за 2012 р., прийняття рішення за наслідками розгляду цього 5. 

звіту.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.6. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 р.7. 
Затвердження передавального акту від ДП «Деревобробник» ВАТ «Івано-Франківський 8. 

лісокомбінат» на ПАТ «Івано-Франківський лісокомбінат».
Схвалення значного правочину – продаж усього нерухомого майна ПАТ «Івано-9. 

Франківський лісокомбінат»: адміністративно-виробничих будівель, що знаходяться за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 1, на ТОВ «ЄТГ-Карпати» (код ЄДРПОУ 
33162338).

Порядок надання для ознайомлення документів, необхідних для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного: від дати направлення акціонерам повідомлення про скликання загаль-
них зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
даними документами за місцезнаходженням Товариства – м. Івано-Франківськ, вул. Шота Рус-
тавелі, 1 у робочі дні та робочий час – пон.-пятн. з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., обід. перер. з 
12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. Відповідальна особа Голова правління Вінтонюк І. М.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітній Попередній
Усього активів 18043 19857
Основні засоби 13310 14415
Довгострокові фінансові інвестиції 3 1403
Запаси 1880 1799
Сумарна дебіторська заборгованість 1829 2025
Грошові кошти та їх еквіваленти 962 41
Нерозподілений прибуток -20376 -14754
Власний капітал -1973 -7595
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов'язання 0,00 0,00
Поточні зобов'язання 25638 21830
Чистий прибуток (збиток) -5622 -2548
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 000 000 4 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 83

Підпис: 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління      Вінтонюк І.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОСМЕД»

(місцезнаходження Товариства: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А) по-
відомляє, що чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«КОСМЕД» відбудуться 20 березня 2013 року за адресою: 04071, м. Київ, вулиця хо
рива, будинок 55А (четвертий поверх, зал засідань). Початок зборів о 1400 годині.

Реєстрація учасників зборів з 13-30 год. до 13-50 год.
Акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представни-

кам акціонерів – доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства 
України, та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
24 година 14 березня 2013 року.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні з 
9.00 до 18.00 за місцезнаходженням Товариства: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, буди-
нок 55-А, четвертий поверх. Відповідальна особа Дзюба Станіслав Валентинович.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
Звіт Наглядової ради, звіт Правління про підсумки фінансово-господарської ді-1. 

яльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2012 рік.
Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської ді-2. 

яльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2012 рік. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2012 рік.3. 
Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2012 рік.4. 
Відкликання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».5. 
Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».6. 
Відкликання Ревізійної коміссії Приватного акціонерного товариства «КОС-7. 

МЕД».
Обрання Ревізійної коміссії Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».8. 
Відкликання Правління Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».9. 
Обрання Голови правління Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».10. 
Обрання членів правління Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД».11. 
Внесення змін до Статуту Товариства.12. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товарситва (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній

Усього активів 33610 45651
Основні засоби 2205 2736
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14943 19442
Сумарна дебіторська заборгованість 15922 23473
Грошові кошти та їх еквіваленти 540 -
Нерозподілений прибуток 4234 4049
Власний капітал 1182 1585
Статутний капітал 6000 6000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 22194 34017
Чистий прибуток (збиток) 185 254
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 130 140

Телефон для довідок: 044 537 3524.
Голова Правління ПрАТ «КОСМЕД»    С.В. Дзюба

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
Збори відбудуться 28 березня 2013 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 42000, Сумська 

область, м. Ромни, вулиця Коржівська, 100, 7 поверх, актова зала.   
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 14 год. 30 хв. до 15 год.  

00 хв.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу;
представникам - доручення на право участі у зборах та документ, що посвідчує  

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

25 березня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціо-

нерів.
2. Обрання членів Наглядової ради.
3. Обрання членів Правління.
4. Обрання членів Ревізійної комісії.
5. Звіт виконавчого органу щодо результатів фінансово-господарської діяльності товари-

ства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
6. Звіт наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
7. Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами перевірки фінансової діяльності 

товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
8. Затвердження балансу, звіту про фінансові результати та річного звіту товариства за 

2012 рік.
9. Розподіл прибутків і збитків за 2012 рік.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «РГТФ» за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 12139 13125
Основні засоби 10497 8091
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2772 3143
Сумарна дебіторська заборгованість 2169 2088
Грошові кошти та їх еквіваленти 557 1841
Нерозподілений прибуток 12307 11482
Власний капітал 22216 21392
Статутний капітал 756 756
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 429 160
Чистий прибуток (збиток) 1081 203
Середньорічна кількість акцій (шт.) 75625000 75625000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 189 191

З матеріалами з питань порядку денного загальних зборів акціонерів можна ознайомитися 
у робочі дні за адресою: 42000, Сумська область, м. Ромни, вулиця Коржівська, 100, приймаль-
ня голови правління; з 09:00 до 16:00. Довідки за телефонами: +38 (05448) 2-11-20. Особа, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами  Бойко Олександра Григорівна.

Голова Правління ПАТ «РГТФ»                 _____________                        О.В. Лакіза 
«14» лютого 2013     М.П.      

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКА ГАРДИННОТюЛЕВА ФАБРИКА»
(код ЄДРПОУ 00307721; місцезнаходження: 42000, Сумська область, м. Ромни, вулиця Коржівська, 100)



13

№31, 14 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «МРІЯ»

(місцезнаходження: 41671 Сумська область Конотопський район село Жовтневе 
вулиця Центральна, 1)

Повідомляємо про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства,які  від-
будуться 29 березня 2013 року о 10:00 годині за адресою: с. Жовтневе, вул. Центральна, б. 1, 
актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 
з 9:00 до 9:45 за місцем їх проведення. Порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами до 
загальних зборів  - особисто за адресою : с. Жовтневе, вул. Центральна, б. 1. Дата складан-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 25.03.2013 р.

Порядок денний зборів
1.Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд та затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4.Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2012 рік
5.Затвердження річного фінансового звіту та річного балансу Товариства за результата-

ми 2012 року. Порядок розподілу чистого прибутку/покриття збитків Товариства за підсум-
ками роботи в 2012 році. 

6. Визначення плану виробничої діяльності Товариства у 2013 році
7. Відкликання голови Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання ревізійної комісії.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Обрання директора.
11. Реорганізація товариства.
12. Різне.
Для участі у зборах необхідно мати: 1) для акціонера – документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо); 2) для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (пас-
порт, тощо) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, на передачу права 
участі на зборах.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності
Звітний період 2012 рік

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

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 17910,0 13941,0
Основні засоби 6049,0 6153,0
Довгострокові фінансові інвестиції 100,0 104,0
Запаси 6340,0 5317,0
Сумарна дебіторська заборгованість 754,0 426,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2575,0 60,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5002,0 3389,0
Власний капітал 14120,0 12525,0
Статутний капітал 2890,0 2890,0
Довгострокові зобов'язання 86,0 86,0
Поточні зобов'язання 3702,0 1330,0
Чистий прибуток 1613,0 1874,0
Середньорічна кількість акцій (штук) 289010 289010
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 100 113

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИй АЛМАЗНИй ІНСТРУМЕНТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 

1.1.Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
1.2.Організаційно - правова форма емітента: публічне  акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33804724
1.4.Місцезнаходження емітента: 36023, м. Полтава, вул. Красіна,71 Б
1.5.Міжміський код, телефон та факс:  телефон 0532503834, факс 0532503820.
1.6.Електронна поштова адреса: yurist@poltavadiamond.com.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації  - www.poltavadiamond.com.ua.
1.8.Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій. 
2.Текст повідомлення

Згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 08.02.2013 р. 
(вих. реєстр. номер ПрАТ «ВДЦП» № 1769 від 11.02.2013 р., отриманого ПАТ « ПОЛТАВСЬКИЙ 
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» 12.02.2013 р. за вх. № 133) відбулися зміни у власника акцій, якому 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

пакет акцій юридичної особи  Rendorz Holdings Ltd  (місцезнаходження: Кіпр,Нікосія 2-4 
Arch. Makarios III Avenue,9 Floor, Capital Center,Nicosia, Сyprus) з урахуванням придбаних акцій 
збільшився і становить  6 259 719 штук, що складає 74,7005 % голосуючих акцій.

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

ленні  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.Директор ПАТ « ПОЛТАВСЬКИй АЛМАЗНИй ІНСТРУМЕНТ»                                   І.Л. Басан

       13.02.2013   

Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО»;

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Тернопільське 

об’єднання «Текстерно»
1.2 Організаційно - правова форма: Відкрите акціонерне товариство
1.3 Місце знаходження: Україна, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18
1.4  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00306650
1.5 Міжміський код та телефон: (0352) 52-58-86
1.6 Електронна поштова адреса: vvv@texterno.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://www.texterno.com.ua
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно рішення Ревізійної комісії  від 11.02.2013 р. (протокол №1 від 11.02.2013 р.) 

відбулися зміни в складі посадових осіб. Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії 
Ситник Ольгу Олегівну (паспорт МС 938437, виданий 05.11.2002р. Тернопільським МВ 
УМВС України в Тернопільській області). Не володіє часткою у статутному капіталі 
товариства.  Попередні посади: ВАТ «Текстерно», заступник головного бухгалтера з 
питань бухгалтерського обліку. Термін призначення: 3 р. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Голова правління К. Є. Александрова  підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ «юГЦЕМЕНТ»
В доповнення до повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЮГце-

мент» розміщеного в газеті «Відомості НКЦПФР» №10 від 16.01.2013 р., та на виконання Рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Про розкриття інформації в загаль-
ному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів» №324 від 26.05.2006 р., 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 р. за №698/12572, розміщуємо інформа-
цію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЮГцемент» за 2012 рік.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «юГцемент» за 2012 р. (тис. грн.) 
Найменування показника період 

звітний попередній 
Усього активів    804 573   835 084
Основні засоби    489 926   471 496
Довгострокові фінансові інвестиції    2   2
Запаси   135 624   108 154
Сумарна дебіторська заборгованість    60 678   70 002
Грошові кошти та їх еквіваленти   40 790   61 077
Нерозподілений прибуток   220 304   188 953
Власний капітал   325 122   293 771
Статутний капітал   6 237   6 237
Довгострокові зобов'язання   368 801   422 221
Поточні зобов'язання   87 698   97 624
Чистий прибуток (збиток)   31 351   (5 656)
Середньорічна кількість акцій (шт.)   1 386 092   1 386 092
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   -   -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду   -   - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   543   538

Додаткову інформацію щодо чергових Загальних зборів акціонерів можна отримати за теле
фоном (0512) 594501

Рада Директорів ПАТ «юГцемент»

ПАТ «ГОТЕЛЬ «ОРЕАНДА»
(код ЄДРПОУ 02573728),

емітент облігацій, повідомляє, що згідно з інформацією про випуск обліга-
цій, зареєстрованою в ДКЦПФР 04 лютого 2004р. (реєстраційне свідоцтво 
№75/2/05), емітентом прийнято рішення про встановлення розміру процентної 
ставки за облігаціями по двадцятій-двадцять першій процентній виплаті на рівні 
12% річних.

Генеральний директор    В.М. Байдан

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   
(044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 14 лютого 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЯСИНІВСЬКИй КОКСОхІМІЧНИй ЗАВОД»,

ідентифікаційний код 00191035, яке знаходиться за адресою: 86110, Донецька область,  
м. Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, буд. 5, (надалі Товариство) повідомляє про зміни до 
порядку денного загальних зборів Товариства (надалі – Збори), внесені шляхом включення но
вих питань. Дата проведення Зборів: 25 лютого 2013 року о 13 год. 00 хв. Повідомлення про 
проведення Зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР  «Відомості Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 251(1504) від 29 грудня 2012 року.

Зміни до порядку денного:
6. Про вчинення Товариством значних правочинів: договорів забезпечення (поруки, іпоте-

ки, застави рухомого майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав 
щодо коштів на банківських рахунках, договорів про право договірного списання тощо) за 
кредитним договором (позики) на передекспортне фінансування та інших пов'язаних з цим 
документів фінансового характеру (надалі – «Фінансові Документи»).

7. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів та 
вчинення інших пов’язаних дій.

8. Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншого 
забезпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов’язань іноземної пов’язаної 
особи, спеціально створеної іноземної компанії або іншої іноземної компанії (надалі – «Емі-
тент») за (і) борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі – «Облігації»), що 
плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах 
програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 500 (п’ятсот) 
мільйонів доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не 
більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Облігаціями, та (іі) дого-
вором про довірче управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв’язку 
з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій (надалі – «До-
говір про Довірче Управління»); а також схвалення рішення про укладання Товариством будь-
яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством 
згідно з або у зв’язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Об-
лігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредитний договір з Емітентом 
або з особою, пов’язаною з Емітентом або з особою, пов’язаною з Товариством, або з іншим 
прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, передбаченим 
відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський договір, договір про підписку, агентський 
договір; та схвалення рішення про укладення та підписання Товариством будь-яких інших до-
говорів з метою забезпечення виконання зобов’язань Емітента за Облігаціями та за Договором 
про Довірче Управління, а також схвалення рішення про здійснення та виконання Товариством 
будь-яких зобов’язань та операцій за такими договорами (надалі разом «Договори щодо ви-
пуску та обслуговуванням випуску Облігацій»).

9. Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та обслугову-
вання випуску Облігацій.

Наглядова рада ПАТ «ЯКхЗ»

Інформація про діяльність

ПРАТ «ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «РУБІН»
за II  півріччя 2012 року

Код ЄДРПОУ -  23062245
Місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 53/3
Основні фінансові показники                                                            тис. грн.

Активи
У тому числі : фінансові вкладання
невикористані приватизаційні папери (грн./ шт.)
дебіторська заборгованість
інші активи
Зобов’язання
У тому числі : розрахунки з учасниками
кредиторська  заборгованість
Вартість чистих активів фонду
Кількість інвестиційних сертифікатів які перебувають 
в обігу (шт.)
Номінал інвестиційного сертифікату (грн.)
Вартість чистих активів на один інвестиційний сертифікат (грн.)     
Розмір останніх виплачених дивідендів  на один  ІС (грн.)

725,6
661,8
0/0
62,9
0,9
0
0

9,3
716,3

201 880
1,0
3,55
0,0

 Перелік та кількість цінних паперів одного емітента 
(в розмірі більше одного відсотка активів фонду)

Назва емітента Ксть цінних паперів
ВАТ «Агат», акції прості іменні 84 000
ВАТ «АТП «Меліоратор», акції прості іменні 721 135
ПАТ «Вінницяпінобетон»,  акції прості іменні 568 417
ВАТ «Глухіввторсировина», акції прості іменні 38 000
ПАТ «Дніпроазот», акції прості іменні 500 000
ПАТ «Донецький металургійний завод», акції прості іменні 400 000
ПАТ «Комарівська меблева фабрика», акції прості іменні 435 841
ПАТ «Концерн «Електрон», акції прості іменні 3 480
ВАТ «Мерефлянський скляний завод», акції прості іменні 69 000
ВАТ "Новоград-Волинський м'ясокомбiнат",  акції прості іменні 301 139
ПАТ «Пасавтопром», акції прості іменні 95 200
ВАТ «Росава», акції прості іменні 316 000
ПАТ «ТерА», акції прості іменні 52 960
ПАТ «Харцизький трубний завод», акції прості іменні 17 000
ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод», акції прості іменні 7 800
ПАТ «Херсонрибгосп», акції прості іменні 64 707

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ»

(код ЄДРПОУ – 32814705), (надалі – Товариство) місцезнаходження якого: 69006, м. Запоріж-
жя, пл. Леніна, 1а, повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться  22 березня 2013 р. о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя,  пл. Леніна, 1а, в примі
щенні офісу.  Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитися 22 берез
ня 2013 р.  з 9.00 до 9.30 в приміщенні офісу за адресою: м. Запоріжжя,  пл. Леніна, 1а. Реє-
страція буде проводитися на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів 
ПрАТ «Спецгідроенергомонтаж», складеного ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних папе-
рів» станом на 18 березня 2013 року.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії Загальних зборів.1. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.2. 
Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2012 рік.3. 
Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) за підсумками 2012 року.4. 
Про припинення Товариства шляхом ліквідації.5. 
Призначення ліквідаційної комісії Товариства.6. 
Затвердження порядку та строків припинення Товариства.7. 

Для реєстрації акціонер або його представник повинен мати документ, що посвідчує його 
особу та повноваження на участь у Загальних зборах. З матеріалами до питань порядку денно-
го зборів можливо ознайомитися у технічного директора Товариства. 

За інформацією звертатися за адресою Товариства або по телефонам: 2203224, 2203234.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Назва показника
період

звітний попередній
Усього активів 2951,5 2873,5
Основні засоби 792,3 725,1
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 1191,9 914,7
Сумарна дебіторська заборгованість 543,7 515,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 418,8 699,3
Нерозподілений прибуток 1534,2 1036,4
Власний капітал 1794,2 1296,4
Статутний капітал 260,0 260,0
Довгострокові зобов’язання -- --
Поточні зобов’язання 1157,3 1577,1
Чистий прибуток (збиток) 497,8 (100,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 520 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -- --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 43 42

Дирекція ПрАТ «СпецГідроЕнергоМонтаж»



15

№31, 14 лютого 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОТОВИЛІВСЬКИй МЕБЛЕВИй КОМБІНАТ»

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«18» березня 2013 року о 1300 годині в приміщенні за адресою: Київська область, Фастів
ський район, смт. Борова, вул. Нововокзальна, 1, конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів о 12-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 13-00 
годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 12 березня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

станом на 31.12.2012 року

Найменування показника
Звітний 
період

Попередній 
період 

Усього активів 17549,2 18536,4
Основні засоби 8530,2 9551,8
Довгострокові фінансові інвестиції 441,7 441,7
Запаси 55,2 25,3
Сумарна дебіторська заборгованість 7669,7 7804,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,2 16,1
Нерозподілений прибуток (6153,0) (5222,5)
Власний капітал 17509,8 18440,3
Статутний капітал 23662,8 23662,8
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 39,4 96,1
Чистий прибуток (збиток) (930,5) (1495,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. 
Борова, вул. Нововокзальна, 1 у робочі дні з 9 до 18 години в приймальній Генерального 
директора, а в день проведення загальних зборів – також за адресою: Київська область, 
Фастівський район, смт. Борова, вул. Нововокзальна, 1, конференц-зал. Відповідальна осо-
ба – генеральний директор Товариства Лисенко О.М.

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАГАЗИН «КИЯНКА»

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«18» березня 2013 року о 1500 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, 
конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів о 14-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів  
о 15-00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
12 березня 2013 року.

Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії.
5. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) 
станом на 31.12.2012 року

Найменування показника
Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 25991.4 19158.1-
Основні засоби (залишкова вартість) 16900.3 18268.8
Довгострокові фінансові інвестиції 2613.3 -
Запаси 63.6 -
Сумарна дебіторська заборгованість 1366.1 888.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 5047.6 0.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -46559.1 -42393.0
Власний капітал 1341.5 1341.5
Статутний капітал 1833.3 1833.3
Довгострокові зобов'язання 58430.3 52368.3
Поточні зобов'язання 10945.4 6008.0
Чистий прибуток (збиток) -4166.1 -7304.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1746012 1746012
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 12

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9 у робочі дні з 9 до 
18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних зборів – 
також за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, конференц-зал. Відповідальна особа – Гене-
ральний директор Товариства Зінчук Н.В.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОМОНТАЖНИй ПОЇЗД №751»

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«18» березня 2013 року о 1000 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Визволи
телів, 13, конференцзал №211.

Початок реєстрації акціонерів о 09-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 10-00 
годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
12 березня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) 
станом на 31.12.2012 року

Найменування показника
Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів - -
Основні засоби (залишкова вартість) 330,8 513,80
Довгострокові фінансові інвестиції 404,8 404,80
Запаси 6,2 8,80
Сумарна дебіторська заборгованість 124,3 172,70
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,9 8,50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1998,7) (1638,5)
Власний капітал -1449,3 1139,20
Статутний капітал 426,0 426,00
Довгострокові зобов'язання 2028,5 1347,20
Поточні зобов'язання 298,8 881,10
Чистий прибуток (збиток) (360,2) 578,30
Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 13 у робочі 
дні з 9 до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних 
зборів – також за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 13, конференц-зал. Відповідаль-
на особа – генеральний директор Товариства Бавенко О.А.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОПРОМСИСТЕМА»

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«18» березня 2013 року о 1300 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Визволи
телів, 13, конференцзал №211.

Початок реєстрації акціонерів о 12-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 13-00 
годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 12 березня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії.
5. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) 
на 31.12.2012 року

Найменування показника
Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 7784.0 8200,0
Основні засоби (залишкова вартість) 3547.8 3877,3
Довгострокові фінансові інвестиції 889.0 866,2
Запаси 4.7 4,8
Сумарна дебіторська заборгованість 3336.3 3436,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 6.2 15,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (6571.0) (5059,3)
Власний капітал 4200.3 4200,3
Статутний капітал 1193.8 1193,8
Довгострокові зобов'язання 8294.4 6733,3
Поточні зобов'язання 666.5 1131,9
Чистий прибуток (збиток) (1511.7) (2078,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4775308 4775308
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 14

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Гагаріна, 23 у робочі дні з 9 до  
18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних зборів – 
також за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 13, конференц-зал №211. Відповідальна 
особа – Генеральний директор Товариства Бойчук Р.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФАБРИКА М’ЯКИх МЕБЛІВ»

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«18» березня 2013 року об 1100 годині в приміщенні за адресою: м. Житомир, вул. Коопе
ративна, 1, конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів о 10-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів об  
11-00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 12 березня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) 
на 31.12.2012 року

Найменування показника
Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 1853,6 1968,1
Основні засоби (залишкова вартість) 1727,9 1752,1
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 8,4 34,7
Сумарна дебіторська заборгованість 76,3 172,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 33,4 1,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1824,5 -1780
Власний капітал -
Статутний капітал 274,3 274,3
Довгострокові зобов'язання 917,8 740
Поточні зобов'язання 2486,0 2733,8
Чистий прибуток (збиток) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 1, у робочі 
дні з 9 до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних 
зборів – також за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 1, конференц-зал. Відповідаль-
на особа – Генеральний директор Товариства Бірюченко М.В.

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БюРО 
БУДІВЕЛЬНИх І ШЛЯхОВИх МАШИН»,

що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуть-

ся «18» березня 2013 року об 11.00 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів
ська, 52, конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів о 10.30 годині, закінчення реєстрації акціонерів об 11.00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  

12 березня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

станом на 31.12.2012 року

Найменування показника
Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 5 686,6 5 721,9
Основні засоби (залишкова вартість) 4 814,5 4 800,3
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 6,9 5,2
Сумарна дебіторська заборгованість 863,4 907,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,8 9,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1 981,8 -1 937,9
Власний капітал 1 030,8 1 056,6
Статутний капітал 103,1 103,1
Довгострокові зобов'язання 6 138,6 6 244,4
Поточні зобов'язання 395,9 251,0
Чистий прибуток (збиток) -43,9 -284,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 412 444 412 444
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52 у робочі дні з  
9 до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних  
зборів – також за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, конференц-зал. Відповідальна 
особа – Генеральний директор Товариства Знахарчук А.В.

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКИй КОНСТРУКТОРСЬКОТЕхНОЛОГІЧНИй 

ІНСТИТУТ ЗВАРюВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»
Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

«18» березня 2013 року о 1200 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, 
конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів об 11-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 12-00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 

станом на 24 годину 12 березня 2013 року.
Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

станом на 31.12.2012 року

Найменування показника
Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 18 135,7 18 249,6
Основні засоби (залишкова вартість) 16 101,5 15 602,4
Довгострокові фінансові інвестиції 1,0
Запаси 81,5 66,1
Сумарна дебіторська заборгованість 1 952,7 2 572,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 997,0 -5 743,7
Власний капітал 6,9
Статутний капітал 3 329,3 3 329,3
Довгострокові зобов'язання 14 036,6 20 579,2
Поточні зобов'язання 46,2 77,9
Чистий прибуток (збиток) -1 253,3 -1 681,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13 317 084 13 317 084
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 у робочі дні з 9 до 
18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних зборів – 
також за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, конферанс-зал. Відповідальна особа – Гене-
ральний директор Товариства Знахарчук А.В.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБЛАСНИй ТОРГОВИй ЦЕНТР»

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«18» березня 2013 року о 1200 годині в приміщенні за адресою: Україна, 10008, м. Жито
мир, майдан Житній ринок, 1, актовий зал.

Початок реєстрації акціонерів об 11-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 12-00 
годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 12 березня 2013 року.

Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності Товарситва (тис. грн.) 
станом на 31.12.2012 року

Найменування показника
Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 40670 34258
Основні засоби (залишкова вартість) 8596 9747
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1122 1402
Сумарна дебіторська заборгованість 8510 5516
Грошові кошти та їх еквіваленти 934 1025
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2372 2350
Власний капітал 14832 11551
Статутний капітал 667 667
Довгострокові зобов'язання 10551 -
Поточні зобов'язання 9300 7312
Чистий прибуток (збиток) 2257 2350
Середньорічна кількість акцій (шт.) 66749 66749
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 15

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: 10008, м. Житомир, майдан Житній ринок, 1 
у робочі дні з 9 до 18 години в приймальній директора, а в день проведення загальних 
зборів – також за адресою: 10008, м. Житомир, майдан Житній ринок, 1. Відповідальна осо-
ба – директор Товариства Орлюк Т.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Наглядової ради 

ПАТ «Донбасенерго»
(протокол від 04.02.2013 р. № 26)

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго»

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ДОНБАСЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства : 83048, м. Донецьк,  проспект Тітова, 8б,
Код за ЄДРПОУ 23343582

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного то-
вариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 20 березня 
2013 року в приміщенні актової зали СО ДПР НДІ «Теплоелектропроект» за адресою: м. Донецьк, 
проспект Тітова, 8б, к. 424.

Початок зборів об 1100 годині.
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» буде здійсню-

ватися Реєстраційною комісією ПАТ «Донбасенерго» 20 березня 2012 року з 9-00 години до 10-50 
години за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго»: м. До-
нецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 424,  в приміщенні актової зали СО ДПР НДІ  «Теплоелектропро-
ект».

Перелік акціонерів ПАТ «Донбасенерго», які мають  право на участь у чергових Загальних збо-
рах акціонерів ПАТ «Донбасенерго», призначених на 20 березня 2012 року, складається  станом на 
24 годину 14 березня  2013 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Донбасенерго» для здійснення персонального  пові-
домлення про проведення 20 березня чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерно-
го товариства «Донбасенерго»  -  4 лютого  2013 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення  про припинення її повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря  річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» та 

затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово

господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків ді
яльності Товариства на 2013 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії   ПАТ «Донбасенерго» за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Донбасенерго»  у 2012 

році та затвердження  нормативів розподілу прибутку Товариства на 2013 рік.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи  

ПАТ «Донбасенерго»  у 2012 році.
9. Внесення змін та доповнень  до Статуту ПАТ «Донбасенерго».
10. Про надання попередньої згоди ПАТ «Донбасенерго» на укладання значних правочинів у 

2013 році. 
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, 

представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства 
України.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами,  
шляхом отримання їх копій для ознайомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом , а також шляхом 
ознайомлення з ними за адресою: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 525-527 у робочі дні з 8-00 
до 17-00 (перерва з 12-00 до  12-45). В день проведення чергових Загальних зборів акціонерів То-
вариства ознайомитися з документами можливо в місці проведення чергових Загальних зборів з 
8-00 до 10-30 години. Відповідальна особа ПАТ «Донбасенерго» за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами - начальник  відділу  управління  корпоративними   правами    Скомаровський К.К.,  
тел. (062)388-58-23,  388-58-91.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його повноважений представ-
ник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою:

м. Донецьк,  проспект Тітова, 8-б, к. 525-527  із письмовою заявою на ім’я Товариства.
За інформацією звертатися за телефоном: (062) 388-58-23, 388-58-91

*Основні показники 
фінансовогосподарської  діяльності 

ПАТ «Донбасенерго»  за  2012 рік,   тис. грн.

№ 
п/п

Найменування показнику
Період

Звітний
2012р.

Попередній
2011р.

1. Усього активів   2924563 2938973
2. Основні засоби 1060382 1064275
3. Довгострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси 738823 530751
5. Сумарна дебіторська заборгованість 342320 1017790
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 79934 49084
7. Нерозподілений прибуток 419810 396124
8. Власний капітал 658338 634652
9. Статутний капітал 236443 236443
10. Довгострокові зобов’язання 509094 282096
11. Поточні зобов’язання 1747407 2010318
12. Чистий прибуток (збиток) 30975 -27530
13. Середньорічна  кількість  акцій, шт. 23644301 23644301
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом 

періоду (шт.) 
- -

15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протя-
гом періоду 

- -

16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 6266 6540

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за попередній 
2011 рік змінені у зв’язку з переходом Товариства на формування звітності згідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

* Попередні дані.   Остаточна  інформація, підтверджена аудиторським висновком,  буде нада-
на на загальних зборах акціонерів. 

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«хАРКІВСЬКА ТЕЦ5»,  

які призначені на 18.03.2013
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ», код за ЄДРПОУ: 37994284, як ак-

ціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») 
Публічного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5» (далі за текстом також – «ПАТ «Харків-
ська ТЕЦ-5» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 05471230, місцезнаходження: село Подвірки, 
Дергачівський район, Харківська область, повідомляє, що 18.03.2013 об 11 год. 00 хв. за адре-
сою: площа Перемоги, 1, місто Дергачі, харківська область, відбудуться позачергові загальні 
збори акціонерів ПАТ «харківська ТЕЦ5».

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.3. 
Звіт правління Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності Това-4. 

риства на 2013 рік.
Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік.5. 
Висновки ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.6. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.7. 
Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік.8. 
Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.9. 

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.10. 
Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.11. 
Затвердження «Положення про наглядову раду ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».12. 
Обрання членів наглядової ради Товариства.13. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товари-14. 

ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами наглядової ради.

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії 15. 
Товариства.

Затвердження «Положення про ревізійну комісію ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».16. 
Обрання членів ревізійної комісії Товариства.17. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, 18. 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.19. 
Затвердження «Положення про правління ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».20. 
Обрання голови та інших членів правління Товариства.21. 
Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством правочинів.22. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.23. 
Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.24. 

Дата складання переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру) ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» 
для здійснення персонального повідомлення про проведення 18.03.2013 позачергових загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» - 12.02.2013.

Дата складання переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру) ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», 
які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», які призна-
чені на 18.03.2013, – 12.03.2013 станом на 24 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах  
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» відбудеться 18.03.2013 з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем про-
ведення загальних зборів. 

Акціонерам Товариства для реєстрації необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – 
паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів 
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 14, кімната № 113,  
ТОВ «УКРІСТГАЗ», у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. В день проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ознайомитися з документами можливо у 
місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» з 09 год. 00 хв. 
до 10 год. 45 хв. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Левченко Віталій Іванович, тел. (044) 220-35-26.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», акціонер або його 
повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Київ,  
вул. Старокиївська, 14, кімната № 113, ТОВ «УКРІСТГАЗ», із письмовою заявою на ім’я  
ТОВ «УКРІСТГАЗ» за один робочий день до дати ознайомлення.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 2203526.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «харківська ТЕЦ5» (тис. грн.)*

Найменування показника
період 

звітний
(2012 рік)

попередній
(2011 рік)

Усього активів  1 093 312 1 057 045
Основні засоби  513 597 472 037
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 43 125 35 995
Сумарна дебіторська заборгованість  335 793 412 786
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 327 64 781
Нерозподілений прибуток (6 321) 148 865
Власний капітал 481 000 656 907
Статутний капітал 295 910 295 910
Довгострокові зобов'язання 0 22 961
Поточні зобов'язання 599 001 375 218
Чистий прибуток (збиток) (175 599) 170 033**
Середньорічна кількість акцій (шт.) 295 909 871 295 909 871
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 825 837

* - данні показники надані ТОВ «УКРІСТГАЗ» виконавчим органом ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»
** - показник чистого прибутку наведено за даними балансу, складеного за П(с)БО

ТОВ «УКРІСТГАЗ», акціонер який є власником 
більше 10 відсотків простих акцій ПАТ«Харківська ТЕЦ-5»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31, 14 лютого 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВА»
Додаток 43

емітентами цінних паперів 
до Положення про розкриття інформації

Річна інформація емітента за 2011 рік 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента  Приватне акцiонерне товариство «IВА» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента  м.Київ Печерський район р-н 03150 м. Київ вул. Пред-

славинська, будинок 12
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  20046903 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 360-11-83 (044) 360-11-83 
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А00 №035552
1.7. Дата державної реєстрації 03.01.1997 р.
1.8. Інтернет сторінки – немає.

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента 
2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів  492 0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 0
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  242 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 0
Власний капітал 126 0
Статутний капітал 501 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 216 0
Чистий прибуток (збиток)  1 0
Вартість чистих активів 126 0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента – не заповнюють емітенти-акціонерні това-

риства.
Інформація про посадових осіб емітента:
Директор Рогожнiкова Клара Джумартiвна, 1970 року народження, вища освіта
Інформація про засновників та/або учасників емітента:

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості)

Кузнєцова Неля 
Юрiївна

МЕ 733767 26.05.2006 Солом'янським  РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi

50

Ляхович Микола 
Олександрович

КК 082620 27.07.1998 Iллiчiвським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеськiй обл.

50

Усього 100

4. Інформація про цінні папери емітента

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма 
випуску

Номі
нальна 

вартість 
(грн.)

Кіль
кість 
акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

4 5 6 7 8 9 10
UA4000134639 Акції Іменні 

прості
Документар-

на Іменні
6.250 80120 500 750.000 100

Опис Iнших акцiй товариство не випускало. Торгiвля цiнними паперами 
емiтента: не здiйснюється на внутрiшнiх чи зовнiшнiх ринках на 
фондових бiржах або органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках 
цiнних паперiв. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 
фондових бiржах не було.

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

Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній 
системі не відбувалося.

6. Інформація про загальні збори
Загальні збори акціонерів відбулися 26.03.2011 р.
7. Інформація про дивіденди 
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не 

приймалось. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Вiдсутнiй. Аудиторська перевiрка не проводилась, через те, що пiдприємство не веде 

дiяльнiсть та не має коштiв на залучення до перевiрок стороннiх осiб на платнiй основi.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 13.02.2013 р. 
10. Підпис 

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Директор ______________

 (підпис)  
Пархоменко О.І.

   (ініціали та прізвище керівника) 
М. П.  13.02.2013 р.

 (дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» 
Повідомлення

про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київстар» 
(далі – «емітент») 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21673832
1.4. Місцезнаходження емітента: 03110, Україна, м. Київ, проспект Червонозоря-

ний, б. 51
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 209 00 70, (044) 232 21 84
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@kyivstar.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://www.kyivstar.ua/press_center/about/partners/issuers/
1.8. Вид особливої інформації: відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення (зміна 
складу посадових осіб емітента). 

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 13.02.2013 р.: 
1) Повноваження п. Коліна Годфрі Делахея в якості члена ревізійної комісії припи-

нено, що зумовлює автоматичне припинення повноважень голови ревізійної комісії. 
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи виконано на під-

ставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на підставі статуту.
Зміни у персональному складі ревізійної комісії пов'язані з ініціативою відкликати 

повноваження п. Делахея акціонерами емітента, за поданням яких він призначався на 
посаду члена ревізійної комісії.

Розмір частки в статутному капіталі емiтента, якою володіє особа: 0%.
Інформація про наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: на посаді члена ревізійної комі-

сії - з 14.03.2011 по 13.02.2013, з них на посаді голови ревізійної комісії - з 10.04.2012 
по 13.02.2013.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
2) П. Єлєну Борісовну Кузнєцову перепризначено на посаду члена ревізійної комісії.  
Звільнення і наступне повторне призначення особи на посаду члена ревізійної ко-

місії пов'язане зі специфікою формування цього органу. Згідно з положеннями ч. 1 ст. 73 
та ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» члени ревізійної комісії в ак-
ціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, 
причому при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуван-
ням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Таким чином часткова 
зміна складу ревізійної комісії неможлива. Виходячи з цього, рішенням загальних збо-
рів емітента від 13.02.2013 р. повноваження членів ревізійної комісії попереднього 
складу було припинено, після чого в порядку кумулятивного голосування було сфор-
мовано новий склад ревізійної комісії, до якого повторно увійшла п.  Кузнєцова.  

Розмір частки в статутному капіталі емiтента, якою володіє особа: 0%.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії попере-

днього складу: з 02.03.2012 по 13.02.2013; строк, на який особу повторно призначено 
членом ревізійної комісії нового складу: до 31.12.2017 р. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2011 р. і до теперішнього 
часу п. Кузнєцова працювала податковим контролером групи та податковим менеджером в 
компаніях групи ВимпелКом Лтд. (VimpelCom Ltd.), Нідерланди; 2003-2011 - обіймала по-
саду менеджера з питань оподаткування, компанія СЕС Ворлд Скайз (SES World Skies), Ні-
дерланди; 2001-2003 - податковий аналітик, компанія ЕйЮСіЕс Ком'юнікейшнз сервісес 
(AUCS Communications services), Нідерланди; 1995-2000 - перекладач та консультант з юри-
дичних питань, компанія Ернст енд Янг Лтд. (Ernst & Young Ltd.), Російська Федерація. 

Інформація про наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 
немає.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
3) П. Алєксєя Анатолійовича Савєльєва призначено членом ревізійної комісії. 
Призначення посадової особи на посаду члена ревізійної комісії виконано на під-

ставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на підставі статуту. 
Зміни у персональному складі ревізійної комісії зумовлені звільненням з посади од-

ного із членів ревізійної комісії попереднього складу, а саме п. Коліна Годфрі Делахея.
Розмір частки в статутному капіталі емiтента, якою володіє особа: 0%.
Інформація про наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 

немає.
Строк, на який призначено особу: до 31.12.2017 р.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2011 р. і до теперіш-

нього часу п. Савєльєв працював на посадах старшого менеджера із зовнішньої звіт-
ності та директора із зовнішньої звітності, компанія ВимпелКом Холдінгз Б.В. 
(VimpelCom Holdings B.V.), Нідерланди; 2005-2011 - працював на посадах старшого 
менеджера та керівника служби методології корпоративної звітності та обліку, керівни-
ка департаменту консолідованої звітності US GAAP, ВАТ «Вимпел-Комунікації», Росій-
ська Федерація; 2003-2005 - працював консультантом в ТОВ «Фінансові та бухгалтер-
ські консультанти», Російська Федерація. 

Інформація про розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Президент                                                                                        І.В. Литовченко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ»  МЕТАЛУРГІйНИй ЗАВОД»   

Наглядова рада ПрАТ «ДМЗ», місцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 
буд. 122, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30939178 (далі Товариство), повідомляє про зміни 
до порядку денного загальних зборів Товариства (надалі – Збори), внесені шляхом включення 
нових питань. Дата проведення Зборів: 25 лютого  2013 року. Повідомлення про проведення 
Зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР  «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 251(1504) від 29 грудня 2012 року.

Зміни до порядку денного:
8. Про вчинення Товариством значних правочинів: кредитного договору (позики) на пе-

редекспортне фінансування на суму до 600 000 000 (шестиста мільйонів) доларів США із 
синдикатом банків, відповідних договорів забезпечення (поруки, іпотеки, застави рухомого 
майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштів на 
банківських рахунках, договорів про право договірного списання тощо) та інших пов'язаних 
з цим документів фінансового характеру (надалі – «Фінансові Документи»).

9. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів 
та вчинення інших пов’язаних дій.

10. Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншо-
го забезпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов’язань іноземної 
пов’язаної особи, спеціально створеної іноземної компанії або іншої іноземної компанії (на-
далі – «Емітент») за (і) борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі – «Об-
лігації»), що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капі-
талу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 
500 (п’ятсот) мільйонів доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і терміна-
ми погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Об-
лігаціями, та (і) договором про довірче управління між Емітентом та Товариством та/або ін-
шими особами у зв’язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску 
Облігацій (надалі – «Договір про Довірче Управління»); а також схвалення рішення про укла-
дання Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або під-
писуватися Товариством згідно з або у зв’язку з запровадженням програми з випуску та 
обслуговуванням випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, 
кредитний договір з Емітентом або з особою, пов’язаною з Емітентом або з особою, 
пов’язаною з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, 
які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський 
договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалення рішення про укладення та 
підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання 
зобов’язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схва-
лення рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов’язань та операцій 
за такими договорами (надалі разом «Договори щодо випуску та обслуговуванням випуску 
Облігацій»).

11.  Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та об-
слуговування випуску Облігацій.

12. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 
2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління. 

13. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

14. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками  роз-
гляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

15. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 
16. Затвердження  розподілу  прибутку Товариства, затвердження розміру річних диві-

дендів з урахуванням вимог, передбачених законом.  
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-

тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 12 198 113 12 437 744
Основні засоби (залишкова вартість) 1 813 657 1 552 995
Довгострокові фінансові інвестиції 460 830 443 312
Запаси 482 100 500 797
Сумарна дебіторська заборгованість 6 396 704 6 519 816
Грошові кошти та їх еквіваленти 55 234 30 343
Нерозподілений прибуток 3 381 696 2 939 667
Власний капітал 3 479 181 3 037 152
Статутний капітал 77 988 77 988
Довгострокові зобов'язання 4 833 441 4 597 357
Поточні зобов'язання 3 808 886 4 727 401
Чистий прибуток (збиток) 442 029 1 185 826
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 798 845 843 7 798 845 843
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 483 9977

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 83062, Донецька область, м. Донецьк,  
вул. Челюскінців, буд. 174, четвертий  поверх, кабінет 413, у робочі дні с 10 год. до 15 год.  
в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями  
Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, – директор дирекції з управління власністю Надич І.Б.

Телефони для довідок : (062) 3325351, 2101076 

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВКОКС»
(місцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1; 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32598706)
(далі - Товариство) повідомляє про зміни у порядку денному загальних зборів Товариства 

(далі - Збори).
Дата та час проведення Зборів: 25 лютого 2013 року о 12 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1, будинок 

санітарно-побутового корпуса, 2 поверх, зала оперативних засідань.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 лютого 2013 року об 11 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 25 лютого 2013 року об 11 год. 45 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1, буди-

нок санітарно-побутового корпуса, 2 поверх, зала оперативних засідань.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину  

19 лютого 2013 року. 
Повідомлення про проведення Зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР 

«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 251(1504) від 29 грудня  
2012 року.

Порядок денний Зборів та перелік питань, що виносяться на голосування, 
згідно з порядком денним, доповнено наступними питаннями:

4. Про вчинення Товариством значних правочинів: договорів забезпечення (поруки, іпотеки, за
стави рухомого майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштів 
на банківських рахунках, договорів про право договірного списання тощо) за кредитним договором 
(позики) на передекспортне фінансування та інших пов'язаних з цим документів фінансового харак
теру (надалі – «Фінансові Документи»).

5. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів та вчи
нення інших пов’язаних дій.

6. Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншого за
безпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов’язань іноземної пов’язаної особи, 
спеціально створеної іноземної компанії або іншої іноземної компанії (надалі – «Емітент») за (і) 
борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі – «Облігації»), що плануються до ви
пуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та об
слуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 500 (п’ятсот) мільйонів доларів США, про
центною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не більше 5 років, а також на інших 
умовах, передбачених відповідними Облігаціями, та (іі) договором про довірче управління між Емі
тентом та Товариством та/або іншими особами у зв’язку з запровадженням програми з випуску та 
обслуговуванням випуску Облігацій (надалі – «Договір про Довірче Управління»); а також схвалення 
рішення про укладання Товариством будьяких інших договорів і документів, які повинні укладати
ся або підписуватися Товариством згідно з або у зв’язку з запровадженням програми з випуску та 
обслуговуванням випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредит
ний договір з Емітентом або з особою, пов’язаною з Емітентом або з особою, пов’язаною з Товари
ством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, 
передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунковоагентський договір, договір про підписку, 
агентський договір; та схвалення рішення про укладення та підписання Товариством будьяких ін
ших договорів з метою забезпечення виконання зобов’язань Емітента за Облігаціями та за Дого
вором про Довірче Управління, а також схвалення рішення про здійснення та виконання Товари
ством будьяких зобов’язань та операцій за такими договорами (надалі разом «Договори щодо 
випуску та обслуговуванням випуску Облігацій»).

7. Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та обслуговування 
випуску Облігацій.

8. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

9. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

10. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансовогосподарської ді
яльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження 
висновків Ревізора.

11. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
12. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбаче

них законом. 
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 

більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
14. Внесення змін до Статуту Товариства.
При реєстрації для участі в Зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам 

акціонерів – паспорт і документ, що підтверджує повноваження представника на участь та голосуван-
ня на Зборах. 

Ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки 
до Зборів, відбуватиметься за письмовими запитами акціонерів у відповідності до Статуту Товариства 
у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 13 год. 00 хв. 
до 15 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Товариства: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горь-
кого, 1, відділ цінних паперів, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор з правового за-
безпечення та корпоративного управління Білоусов Ю.М. Телефон для довідок: (06232) 9-13-03. 

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

Найменування показника 
період 

звітний (2012 р.) попередній (2011 р.)
Усього активів  892834 1103430
Основні засоби  640674 304223
Довгострокові фінансові інвестиції  2730 2730
Запаси 74963 105653
Сумарна дебіторська заборгованість  81627 475954
Грошові кошти та їх еквіваленти 674 371
Нерозподілений прибуток 246822 235883
Власний капітал 351186 337885
Статутний капітал 90751 90751
Довгострокові зобов'язання 113317 144719
Поточні зобов'язання 413143 606112
Чистий прибуток (збиток) 13301 61442
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9075111200 9075111200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3028 3080

Наглядова рада ПрАТ «МАКІЇВКОКС».
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИй АВТОАГРЕГАТНИй ЗАВОД» 

код за ЄДРПОУ-00232124, 36009, м. Полтава, вул. Зіньківська,57 повідомляє, що 
чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 20 березня 2013 року об 1100 за адре-
сою: м Полтава, вул. Зіньківська, 57, актовий зал ПАТ «ПААЗ». 

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з 09-00 до 10-45. Дата скла-
дання переліку акціонерів на право участі у Загальних зборах акціонерів — на 24.00 
годину 14 березня 2013 року

ПОРЯДОК ДЕННИй
1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, визначення термі-

нів дії їх повноважень
Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії.
2.Звіт в.о. Генерального директора ПАТ «ПААЗ» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2012 році та основні напрями діяльності на 
2013 рік.

3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Това-
риства у 2012 році. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПААЗ». 

4.Звіт Наглядової ради ПАТ «ПААЗ» за 2012 рік.
5.Про прибуток Товариства у 2012 році, виплату дивідендів за підсумками роботи 

у 2012 році та формування фондів ПАТ «ПААЗ» у 2013 році. 
6.Про затвердження договорів, укладених ПАТ «ПААЗ».
7.Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися 

ПАТ «ПААЗ». 
8.Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій 

редакції.
9.Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів Товариства 

шляхом викладення їх в новій редакції. 
10.Про зміни в складі органів управління.
11.Про припинення діяльності ДП  «КЕДР» ПАТ «ПААЗ» шляхом його реорганіза-

ції — приєднання до ПАТ «ПААЗ».
12.Про встановлення порядку та визначення строків припинення ДП «КЕДР» 

ПАТ «ПААЗ». 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства за 2012  
( тис.грн.)

Звітний 
період

Попередній 

Усього активів 777 021 759 054
Основні засоби 72 739 70 139
Довгострокові фінансові інвестиції 7701 7701
Запаси 17 751 19 320
Сумарна дебіторська заборгованість 526133 465653
Грошові кошти та їх еквіваленти 1877 288
Нерозподілений прибуток 11 819 47 535 
Власний капітал 37 035 72 751
Статутний капітал 25 216 25 216
Довгострокові зобов’язання 373 790 388 780
Поточні зобов’язання 366 196 297 523 
Чистий прибуток -35716 -19030
Середньорічна кількість акцій ( шт) 1000863020 100863020
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) відсутні відсутні
Загальна сума коштів, витрачених нв викуп власних акцій 
протягом періоду

відсутня відсутня

Чисельність працівників на кінець періоду 1016 1121

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право 
брати участь у Загальних зборах акціонерів персонально або через свого представни-
ка. Участь у Загальних зборах є добровільною. Акціонер самостійно вирішує брати чи 
не брати йому участь у Загальних зборах акціонерів.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер обов’язково повинен мати 
при собі документ, що посвідчує його особу ( паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу згідно діючого законодавства України). У випадку реалізації права учас-
ті в Загальних зборах акціонерів через представника чи уповноважених осіб, останні 
зобов’язані надати довіреність, яка посвідчує повноваження та документ, що посвід-
чує його особу.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися за 
адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, 57, юридичний відділ, кабінет № 317, з 14-00 до 
16-00 -понеділок,-четвер, з 18 лютого 2013 р. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами В.о.Генерального директора Литовченко А.П. Акціо-
нери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів шляхом на-
дання таких пропозицій в письмовому вигляді на ім’я В.о.Генерального директора 
Литовченко А.П. За адресою: 36009, м.Полтава, вул. Зіньківська,57не пізніше, ніж за 
20 днів до їх скликання, а щодо кандидатів до складу органів товариства — непізніше 
ніж за 7 днів, враховуючи строк обігу поштової кореспонденції між поштовими відді-
леннями акціонера і ПАТ «ПААЗ» відповідно.

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

Телефон для довідок: (0532) 534134 
В.О. Генерального директора  А.ПЛитовченко 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПАТ «АВРОРА»
ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «АВРОРА»

(02139, місто Київ, бульвар Перова, 36)
ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО,

який опубліковано в газеті,офіційному виданні НКЦПФР «Відомості 
НКЦПФР» від 12.02.2013, № 29 , додати наступні питання порядку денного:

4. Про погодження та затвердження додаткової угоди до Договору застави 
майнових прав (щодо отримання грошових коштів за договорами оренди) від 
22.05.2008 року, укладеного між ПАТ «АВРОРА» та Eurobank EFG Cyprus Ltd від 
імені якого діє ПАТ «Універсал Банк».

5. Підтвердження повноважень Генерального директора на укладання додат-
кової угоди до Договору застави майнових прав (щодо отримання грошових 
коштів за договорами оренди) від 22.05.2008 року, укладеного між ПАТ «АВРО-
РА» та Eurobank EFG Cyprus Ltd від імені якого діє ПАТ «Універсал Банк».

Місце проведення зборів та час реєстрації залишається без змін.
Генеральний директор                             Честнейша Т.М.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» 

(місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський рн., смт. Калита, вул. Черво
ноармійська, буд.14, ідентифікаційний код 00857290), надалі — Товариство,

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів які відбудуть-
ся 19 березня 2013 року за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Калита, 
актовий зал адміністративного корпусу ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА». 

Початок зборів о 14.00 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 13.00 годин до 

13.45 годин у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 

13.03.2013р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджу-

ють повноваження — представникам акціонерів.
Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правлін-

ня щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. За-

твердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради. 
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. 

встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, 
попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про 
вчинення Товариством значних правочинів.

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

2012 р. 2011 р.
Усього активів  164689 188264
Основні засоби  71036 73830
Довгострокові фінансові інвестиції  23126 23126
Запаси 44809 43344
Сумарна дебіторська заборгованість  24173 32437
Грошові кошти та їх еквіваленти 258 3937
Нерозподілений прибуток 18075 29628
Власний капітал - 2152
Статутний капітал 43032 43032
Довгострокові зобов'язання 68201 20897
Поточні зобов'язання 35079 92487
Чистий прибуток (збиток) (8020) (9022)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 172128000 172128000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 501 608

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь 
у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочий час за адресою: Київська область, смт. 
Калита, адміністративний корпус ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», приймальня (особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління). 

Пропозиції щодо порядку денного направляти Правлінню в письмовій формі за тією ж 
адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (04594) 68643.
ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОВРУЦЬКА РЕАЛIЗАЦIйНА БАЗА хЛIБОПРОДУКТIВ»

Організаційно-правова форма емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ емітента: 00953987
Місцезнаходження емітента: 11100, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Ленiна,72
Міжміський код, телефон та факс: 04148 42097, 42184
Електронна поштова адреса емітента: orbhpp@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом:  

http://realbaza.emit.in.ua/
Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Посадова особа Головний бухгалтер Денисюк Лариса Володимирiвна (паспорт: серiя ВН 

№ 239054 виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 21.01.2004р.) 
звiльнена 07.02.2013р. за власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок протягом якого особа перебувала 
на посадi: з 14.07.2000р. по 07.02.2013р. Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради вiд 
07.02.2013р. (Протокол № 1 вiд 07.02.2013р.). Посадова особа Головний бухгалтер - Член 
правлiння Воловчук Олена Олександрiвна (паспорт: серiя ВМ № 034490 виданий Коростен-
ським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. 27.09.1995) призначена 07.02.2013р. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
своєї дiяльностi - головний бухгалтер ТОВ «Астрал», головний бухгалтер ТОВ «Гольдберг». 
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 шт. Рiшення прийнято на засiданнi 
Наглядової ради вiд 07.02.2013р. (Протокол № 1 вiд 07.02.2013р.). 

Т.в.о. голови правлiння Ференець Олександр Леонiдович підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством. Дата вчинення дії: 07.02.2013р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«хАРКІВСЬКИй ДОМОБУДІВЕЛЬНИй КОМБІНАТ №1»

(ідентифікаційний код 01270478; вул.Плиткова,12, м.Харків)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

20 березня 2013р. о 10:00 год. за адресою: м.харків, вул.Плиткова,12, (красний уголок)
Реєстрація акціонерів буде проводитись у день та за місцем проведення чергових За-

гальних зборів з 09:10 до 09:45. Для реєстрації необхідно мати: акціонерам — паспорт, 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність, посвідчену у встановленому законо-
давством порядку. 

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку 
акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних 
паперів — простих іменних акцій, складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій 
України» станом на 14 березня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічільної комісії, Голови та секретаря загальних зборів, затвердження регла-

менту зборів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльнос-

ті за 2012 р.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р.
4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р.
5. Про покриття збитків Товариства за результатами 2012 року.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
5. Обрання та відкликання Наглядовї ради Товариства.
6. Обрання та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
7. Надання попередньої згоди Генеральному директору Товариства на вчинення право-

чинів.

Основні технікоекономічні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства:
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 12098,2 15132,1
Основні засоби 10642,9 13025,5
Довгострокові фінансові інвестиції 51,0 100,8
Запаси 79,8 394,1
Сумарна дебіторська заборгованість 950,5 522,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 96,0 811,3
Нерозподілений прибуток -2174,6 -3114,3
Власний капітал 12543,0 16429,8
Статутний капітал 1610,7 1610,7
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 7,6 57,4
Чистий прибуток (збиток) - 2653,6 -2947,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6442680 6442680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 25

Ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного, акціонери 
можуть у робочі дні за адресою: м.Харків, вул.Плиткова,12, приймальня з 10:00 до 16:00. 
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з зазначеними документами Диш-
ко Ніна Миколаївна, тел. (057)94-56-71 

Наглядова рада
ПАТ«хАРКІВСЬКИй ДОМОБУДІВЕЛЬНИй КОМБІНАТ №1» 
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(надалі «Товариство»), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл., Жидачів-
ський р-н,смт.Гніздичів вул.Коновальця,6, повідомляє про проведення Загальних збо-
рів акціонерів Товариства (надалі «Загальні збори»)  4 квітня 2013 року о 15 год. 00 хв. за 
адресою: Львівська обл.,Жидачівський рн, смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6( в залі за-
сідань адмінбудинку).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день 
проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., 
закінчення реєстрації о 14 год 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у Загальних зборах  
29.03.2013 р. 

ПОРЯДОК ДЕННИй 
загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська ПФ»

Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів 1. 
товариства, затвердження регламенту роботи зборів.

Звіт голови правління  про результати фінансово-господарської діяльності това-2. 
риства за 2012 рік.

Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.3. 
Затвердження річного фінансового звіту і балансу  товариства за 2012 р.4. 
Розподіл прибутку за результатами діяльності товариства за 2012 рік.5. 
Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи товариства у 2012 р.6. 
Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку това-7. 

риства на 2013 рік. 
Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати 

документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену 
в установленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.

 Ознайомитись з матеріалами(документами) необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів,акціонери можуть за адресою: Львівська обл., 

Жидачівський р-н.,смт.Гніздичів, вул. Коновальця,6, адмінбудинок товариства з поне-
ділка по п’ятницю, з 8.00 год. до 17.00 год.( обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.). 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними до-
кументами є голова правління ПАТ «Кохавинська ПФ» Пиріг Р.В.

Довідки за телефоном (03239) 48348
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності підприємства , (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний  2012р. попередній  2011р.

Усього активів 39 507 29 185
Основні засоби 38 494 27 936
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5 337 4 036
Сума  дебіторської  заборгованості 14 323 12 426
Грошові кошти та їх еквіваленти 635 267
Власний капітал 178 4 044
Статутний капітал 712 712
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 53 255 34 398
Довгострокові зобов'язання - 1 173
Поточні зобов'язання 4 700 5 120
Чистий прибуток (збиток) 16 453 9 982
Середньорічна кількість акцій (шт) 2 847 328 2 847 328
Кількість власних акцій,  викуплений протягом 
періоду (шт)

- -

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

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 289 285

Голова правління
ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»                          Пиріг Р.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОхАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА»

 1. ПАТ АВРОРА 20
 2. ПАТ АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" 20
 3. ПрАТ АГРОПРОМСИСТЕМА 15
 4. ПрАТ АГРОФІРМА "МРІЯ" 13
 5. ПрАТ АЛУШТИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
21

 6. ПАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 25
 7. ПрАТ АПК-ПАЛЛАДА 6
 8. ПрАТ БАГІН-ЦЕНТР 8
 9. ПрАТ БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДІНДУСТРІЯ" 21
 10. ПрАТ ВЗУТТЯ 25
 11. ПрАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГIВЕЛЬНА ФIРМА "IВАННА" 9
 12. АТ ВКП "МЕТАЛІСТ" 9
 13. ПрАТ ВОДІНВЕСТ 25
 14. ПрАТ ВСЕУКРАїНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ 
22

 15. ПАТ ГОТЕЛЬ "ОРЕАНДА" 13
 16. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 17
 17. ПрАТ ДОНЕЦЬКСТАЛЬ - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 19
 18. ПрАТ ЕКОТЕХНІКА 24
 19. ПАТ ЕКОТЕХНОЛОГІї 8
 20. ПрАТ ЕНЕРГОМОНТАЖНИЙ ПОїЗД №751 15
 21. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"РАССВЕТ"

10

 22. ПрАТ ЗАХІДНЕ 7
 23. ПАТ ЗНВКІФ "СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 26
 24. ПАТ ЗНКІФ "УКРАїНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС" 22
 25. ПрАТ ІВА 18
 26. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 12
 27. ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РУБІН" 14
 28. ПрАТ КИїВСТАР 18
 29. ПАТ КИїВХАРЧОБУД 9
 30. ПАТ КИїВШЛЯХБУД 7
 31. ПрАТ КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
23

 32. ПрАТ КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ "МРІЯ" 8
 33. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" 23
 34. ПрАТ КОСМЕД 12

 35. ПАТ КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 27
 36. ТОВ КРАЙ-2 11
 37. ПАТ МАГАЗИН "КИЯНКА" 15
 38. ПрАТ МАКІїВКОКС 19
 39. ПрАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА "ЛАГОДА" 22
 40. ПрАТ МОТОВИЛІВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 15
 41. ЗАТ МТЕК 6
 42. ПАТ ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 16
 43. ПАТ ОВРУЦЬКА РЕАЛIЗАЦIЙНА БАЗА 

ХЛIБОПРОДУКТIВ
26

 44. ПрАТ ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
БУДІВЕЛЬНИХ І ШЛЯХОВИХ МАШИН

16

 45. ПАТ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ 7
 46. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 20
 47. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 13
 48. ПрАТ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ІНВЕСТ РЕЙТИНГ" 8
 49. ПАТ РОМЕНСЬКА ГАРДИННО-ТЮЛЕВА ФАБРИКА 12
 50. ПрАТ СК "ПРОВІДНА" 21
 51. ЗАТ СКВИРСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД

"ПРОМІНЬ"
24

 52. ПрАТ СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 14
 53. ПАТ СПЕЦЛІСМАШ 14
 54. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТАНДАРТ" 24
 55. ВАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ТЕКСТЕРНО" 13
 56. ПрАТ УКРАїНСЬКИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗВАРЮВАЛЬНОГО 
ВИРОБНИЦТВА

16

 57. ПрАТ ФАБРИКА М’ЯКИХ МЕБЛІВ 16
 58. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ" 10
 59. ПАТ ХАРКІВСПЕЦАВТО 11
 60. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 17
 61. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ № 1
26

 62. ПАТ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ 10
 63. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" 11
 64. ПАТ ЮГЦЕМЕНТ 13
 65. ПрАТ ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП
21

 66. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 14

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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"

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 № 0125331
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
13.02.2013 р. 


