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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»

Дорогі жінки!

Сердечно вітаємо вас зі святом 

8 Березня!
Жінка — це завжди втілення турботи, справедливості 

та милосердя, уособлення тепла і затишку, джерело 
натхнення. Завдяки жінкам вирішуються найскладніші 
конфлікти, здійснюються подвиги, триває життя на 
землі.

Щиро зичимо вам міцного здоров'я, творчого натхнення, 
родинного затишку та успіхів у професійній діяльності.

З повагою,
трудовий колектив ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної Комісії 
з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії 
та випуску акцій корпоративного фонду»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісії) від 26.02.2013 № 252 було схвалено проект 
рішення «Про затвердження Положення про порядок реєстрації 
проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного 
фонду» (далі – Проект), який розроблено відповідно до пункту 3 
частини 2 статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про інститути спільно-
го інвестування» з метою удосконалення та приведення у відпо-
відність до вищезазначеного закону порядку реєстрації проспекту 
емісії (змін до нього) та випуску акцій корпоративних інвестицій-
них фондів.

Проектом регуляторного акта передбачено:
послідовність дій емітента з метою формування початкового 

статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду, поря-
док реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фон-
ду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспек-
ту емісії цих акцій, внесення змін до проспекту емісії, порядок 
видачі дублікатів вищезазначених документів та свідоцтва (тим-
часового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій корпоративно-
го інвестиційного фонду; 

визнання таким, що втратило чинність рішення Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2006 № 1585 «Про 
затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій 
корпоративного інвестиційного фонду», зареєстроване в Міністер-
стві юстиції України 20.01.2007 за № 46/13313 (із змінами).

Пропозиції та зауваження до зазначеного Проекту просимо 
надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 
30, департамент спільного інвестування та регулювання діяльнос-
ті інституційних інвесторів та на адресу Державної служби України 
з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюдню-
ється на офіційному веб-сайті Комісії – http//www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, становить один місяць з дня, на-
ступного за днем оприлюднення Проекту.

Т.в.о. Голови Комісії               О. Петрашко

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної Комісії 
з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії 
та випуску інвестиційних сертифікатів пайового

 інвестиційного фонду»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісії) від 26.02.2013 № 253 було схвалено проект 
рішення «Про затвердження Положення про порядок реєстрації 
проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового 
інвестиційного фонду» (далі – Проект), який розроблено відпо-

відно до пункту 3 частини 2 статті 7, пункту 13 статті 8 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні», Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» та 
«Про інститути спільного інвестування» з метою удосконалення 
та приведення у відповідність до вищезазначеного закону поряд-
ку реєстрації проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвести-
ційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів.

Проектом регуляторного акта передбачено:
порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних 

сертифікатів пайового інвестиційного фонду, внесення змін до 
проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, порядок видачі дублі-
катів вищезазначених документів та свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду; 

визнання таким, що втратило чинність рішення Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 24.11.2009 № 1478 
«Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску 
інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду», за-
реєстроване в Міністерстві юстиції України 24.12.2009 за  
№ 1246/17262 (із змінами).

Пропозиції та зауваження до зазначеного Проекту просимо 
надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 
30, департамент спільного інвестування та регулювання діяльнос-
ті інституційних інвесторів та на адресу Державної служби України 
з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюдню-
ється на офіційному веб-сайті Комісії – http//www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, становить один місяць з дня, на-
ступного за днем оприлюднення Проекту.

 Т.в.о. Голови Комісії                 О. Петрашко

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної Комісії 
з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 

Положення про реєстрацію регламенту інститутів 
спільного інвестування та ведення Єдиного державного 

реєстру інститутів спільного інвестування»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісії) від 26.02.2013 № 254 було схвалено проект 
рішення «Про затвердження Положення про реєстрацію регла-
менту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування» (далі – Про-
ект), який розроблено відповідно до пункту 25 частини 2 статті 7, 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та Закону України від 05.07.2012 
№ 5080- VI «Про інститути спільного інвестування» з метою удо-
сконалення та приведення у відповідність до вищезазначеного за-
кону порядку реєстрації регламенту (змін до нього) та ведення 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Проектом регуляторного акта передбачено:
порядок реєстрації регламенту, змін до нього, видачі свідоцтва 

про внесення відомостей про інститути спільного інвестування до 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, 
дублікатів вищезазначених документів, порядок продовження 
строку діяльності строкового інституту спільного інвестування;

визнання таким, що втратило чинність рішення Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2002 № 197 
«Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інсти-
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тутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реє-
стру інститутів спільного інвестування», зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 14.08.2002 за № 657/6945 у редакції 
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 03.09.2009 № 992 (із змінами).

Пропозиції та зауваження до зазначеного Проекту просимо 
надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 
30, департамент спільного інвестування та регулювання діяльнос-
ті інституційних інвесторів та на адресу Державної служби України 
з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюдню-
ється на офіційному веб-сайті Комісії – http//www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, становить один місяць з дня, на-
ступного за днем оприлюднення Проекту.

Т.в.о. Голови Комісії               О. Петрашко

НКЦПФР зупинила, скасувала, 
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, пункту 5 Глави 
4 Розділу ІІІ Положення про порядок емісії облігацій підприємств та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2003 № 322, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції 13.08.2003 за № 706/8027  
(у редакції рішення Комісії від 226.10. 2006 року № 1178, зареєстро-
ваного в міністерстві юстиції України 30.01.2007 року № 81/13348), 
та відповідно до документів, наданих Публічним акціонерним това-
риством «ПРОКРЕДИТ БАНК» (03115, місто Київ, проспект Пере-
моги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ: 21677333) на реєстрацію зві-
ту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації 
випуску облігацій (серії J), скасовано реєстрацію випуску облігацій 
(серії J) Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК». 
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серії J) Пу-
блічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК» від 22 лип-
ня 2011 року № 99/2/11-Т, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 28КФСТО від 13 лютого 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту 
корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі 
рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, підпункту 3.2 пункту 3 
Розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випуску акцій та анулюван-
ня свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням 
Комісії від 30.12.98 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24.03.99 за № 180/3473 (у редакції рішення Комісії від 
14.07.2005 № 398), Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 12.02.2013 року № 194, та відповідно до доку-
ментів, наданих на скасування реєстрації випусків акцій та анулюван-
ня свідоцтв про реєстрацію випусків акцій Відкритого акціонерного 
товариства Комерційного акціонерного банку «Слов’янський» (69015, 
місто Запоріжжя, вулиця Кремлівська, 8) у зв’язку з ліквідацією акці-
онерного товариства, скасовано реєстрацію випуску простих іменних 
акцій Відкритого акціонерного товариства Комерційного акціонерно-
го банку «Слов’янський». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
Відкритого акціонерного товариства Комерційного акціонерного бан-
ку «Слов’янський» № 612/1/99 від 6 грудня 1999 року, яке видане 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 07КФСА від 13 лютого 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту 
корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі 
рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, підпункту 3.2 пункту 3 
Розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випуску акцій та анулюван-
ня свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням 
Комісії від 30.12.98 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24.03.99 за № 180/3473 (у редакції рішення Комісії від 
14.07.2005 № 398), Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 12.02.2013 року № 194, та відповідно до доку-
ментів, наданих на скасування реєстрації випусків акцій та анулюван-
ня свідоцтв про реєстрацію випусків акцій Відкритого акціонерного 
товариства Комерційного акціонерного банку «Слов’янський» (69015, 
місто Запоріжжя, вулиця Кремлівська, 8) у зв’язку з ліквідацією акці-
онерного товариства, скасовано реєстрацію випуску привілейованих 
іменних акцій акцій Відкритого акціонерного товариства Комерційно-
го акціонерного банку «Слов’янський». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій Відкритого акціонерного товариства Комерційного акціо-
нерного банку «Слов’янський» № 523/08/1/98 від 3 листопада 1998 
року, яке видане Запорізьким територіальним органом Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря
дження № 08КФСА від 13 лютого 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі пункту 6 Розділу VII Положення про порядок випуску облі-
гацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003  
№ 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 
за № 982/8303 (у редакції рішення Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2285), та відповідно до 
документів, наданих Дніпропетровською міською радою (49000, 
місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 75) на реєстрацію 
звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій 
внутрішньої місцевої позики Дніпропетровської міської ради  
2012 року (серії А), скасовано реєстрацію випуску облігацій вну-
трішньої місцевої позики Дніпропетровської міської ради 2012 року 
(серії А). Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
внутрішньої місцевої позики Дніпропетровської міської ради  
2012 року (серії А) від 9 жовтня 2012 року № 10/1-I-2012-T, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження №03КФСТОВМП від 19 січня 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора де-
партаменту корпоративного управління та корпоративних фінан-
сів, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, пункту 
17 глави 1 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії 
від 17.07.03 № 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 13.08.03 за № 706/8027 (у редакції рішення Комісії від 26.10.06 
№ 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.07 
за № 81/13348), та відповідно до документів, наданих ВАТ «Енер-
гетична компанія Одесаобленерго», код за ЄДРПОУ: 00131713 
(65023, м. Одеса, вул. Садова, 3) на зупинення обігу облігацій серії 
«А». Зупинено обіг облігацій ВАТ «Енергетична компанія Одеса-
обленерго» серії «А» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади
провідного спеціаліста відділу фінансово – організаційного та 

кадрового забезпечення. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта від-
повідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем  магістра, спеціаліста.

Документи приймаються протягом 30 днів з дати опублікуван-
ня оголошення. Звертатися за адресою: 65078, м. Одеса,  
вул. Гайдара, 13, 8 поверх, офіс 801. 

Довідки за телефоном  7194693.

Одеське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

*     *     *
фін реєстр

№ 
свідо
цтва

дата 
включення

сим
вол

Код 
ЄДРПОУ

найменування 
фінансової 
установи

місцезнаходження
№ 

ліцензії

строк 
діі 

ліцензії

№ 
свідоцтва 

КІФ

підстава 
виключення з 

Реєстру

дата 
виключення з 

Реєстру

1393 18.06.2008 КІФ 35669711 ВАТ "ЗНКІФ 
"МІЛЛЕНІУМ 
ПРОГРЕС-2"

04071, м. Київ, 
вул. Хорива, 

буд. 55, 
Літера Б

№1051, від 
21.05.2008

виключення з 
ЄДРІСІ

20.02.2012 
№0007-ІС

*     *     *
фін реєстр

№ 
свідо
цтва

дата 
включення

сим
вол

Код 
ЄДРПОУ

найменування 
фінансової 
установи

місцезнаходження
№ 

ліцензії
строк діі 
ліцензії

№ свідо
цтва КІФ

підстава 
виключення з 

Реєстру

дата 
виключення 

з Реєстру

1883 26.12.2011 Р 24091467 ПрАТ "АМРІТА" 01054, м. Київ, 
вулиця Олеся Гончара, 

будинок 57-Б

АГ 
399477

05.10.10-
05.10.15

Наказ від 
06.02.2013 

№66

06.02.2013

*     *     *
фін реєстр

№ 
свідо
цтва

дата 
включен

ня

сим
вол

Код 
ЄДРПОУ

найменування 
фінансової 
установи

місцезнаходження
№ 

ліцен
зії

строк діі 
ліцензії

№ 
свідоцтва 

КІФ

підстава 
виключення 

з Реєстру

дата 
виключення 

з Реєстру

1969 14.03.2012 Р 23681445 ТОВ "РЕГІОНАЛЬ-
НИЙ ЦЕНТР 
ВЕДЕННЯ 
РЕЄСТРІВ"

25006, м. Кірово-
град, вул. Пашутін-

ська, буд. 75

АГ 
572131

27.01.2011-
27.01.2016

Наказ від 
11.02.2013 

№81

11.02.2013

*     *     *
фін реєстр

№ 
свідо
цтва

дата вклю
чення

сим
вол

Код 
ЄДРПОУ

найменування 
фінансової 
установи

місцезнаходження
№ 

ліцен
зії

строк 
діі 

ліцензії

№ свідоцтва 
КІФ

підстава 
виключення з 

Реєстру

дата 
виключення 

з Реєстру

1439 13.08.2008 КІФ 35586287 ВАТ "ЗНКІФ 
"Інвеста-

Фондовий"

61002, м. Харків, 
вул. Артема, 46

№1131 від 
15.07.2008

виключене з 
ЄДРІСІ

06.03.2013

від 24.04.08 року № 425/2/08, видане 22.09.2008 року Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку) – розпорядження 
№ 22КФЗО–О від 4 березня 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі рішення 
Комісії від 07.02.12 № 249, директора Центрального територіаль-
ного департаменту, на підставі пункту 4 рішення Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 № 1611 
«Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, про-
спектів емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результа-
ти розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, 
звітів про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації 
випусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 3.2 глави 3 розділу ІIІ Порядку скасування реєстрації ви-

пусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 30.12.98 № 222 (із змінами та доповне-
ннями), скасовано реєстрацію випусків акцій ЗАТ «НАДРА МАРІ-
НА», (04071, м. Київ, вул. Хорива, 22/28, офіс 28, ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ: 30366511) у зв’язку з реорганізацією 
акціонерного товариства. Анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій від 19 січня 2000 року № 48/10/1/00, видане Управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м. Києві та Київській області – розпорядження № 13ЦДСА від 04 
березня 2013 року.

06.03.2013 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’язков
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Акціонерне страхове товариство «Престиж» (надалі – Товариство) повідомляє, що річні 
загальні збори акціонерів відбудуться «18» квітня 2013 року об 12.00 годині за адресою: 
04060, м. Київ, вул. Вавилових, 10А, кімната 21. Реєстрація акціонерів Товариства та їх пред-
ставників буде проводитись в день проведення зборів з 11.00 год. до 12.00 год. за місцем 
проведення загальних зборів. Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен 
мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформ-
лену згідно з чинним законодавством України. Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у річних зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 12.04.2013 р.

ПОРЯДОК ДЕННИй
річних загальних зборів акціонерів АСТ «Престиж»

1. Обрання голови зборів, секретаря та лічильної комісії зборів. Затвердження регламен-
ту проведення зборів.

2. Звіт ліквідаційної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2012 рік.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства 
за 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ліквідаційної комісії, звіту ревізійної 
комісії 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік, розподіл прибутку (по-
рядок покриття збитків) Товариства за 2012 рік. 

6. Про стан ліквідації Товариства.
З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного можна 

ознайомитися за адресою: 03039, м. Київ, проспект Науки, буд. 10, 1 поверх, кімната бухгал-
терії, у робочі дні: четвер з 12-00 до 14-00, а в день проведення Загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазна-

ченими документами є головний бухгалтер Денисенко Н.Л. Контактні тел(044) 524-49-58, 
524-42-29.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний 
(2012)

попередній 
(2011 р.)

Усього активів 679,0 865,0
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 606,0 606,0
Запаси - 5,0
Сумарна дебіторська заборгованість 15,0 15,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 58,0 239,0
Нерозподілений прибуток (збиток) (3788,0) (3758,0)
Власний капітал 622,0 693,0
Статутний капітал 9433,0 9433,0
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов'язання 1,0 4,0
Чистий прибуток (збиток) (30,0) (148)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2358185 2358185
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Ліквідаційна комісія АСТ «Престиж»

АКЦІОНЕРНЕ СТРАхОВЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕСТИЖ»  (код ЄДРПОУ 21574142),
місцезнаходження товариства: 03039, м. Київ, проспект Науки, буд. 10.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»
Шановні акціонери

відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»!
Повідомляємо вас, що 25 квітня 2013 року скликаються чергові загальні збори акціоне-

рів ВАТ «Тернопільобленерго» об 10:45 год. за місцезнаходженням товариства: м. Тернопіль, 
вул. Енергетична, 2 (актовий зал ВАТ «Тернопільобленерго»).

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопіль-

обленерго».
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) роботи чергових Загальних зборів акці-

онерів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу ВАТ «Тернопільобленерго» про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства» за 2000-2012 роки, та визначення основних напрямків 
діяльності Товариства на 2013 рік.

5. Звіт Спостережної ради Товариства про роботу за 2000-2012 роки.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2000-2012 роки.
7. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2000-2012р.р.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2000-2012 роки.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) ВАТ «Тернопільобленерго» за підсумками роботи 

Товариства у 2000-2012 роках та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
10. Внесення змін до Статуту ВАТ «Тернопільобленерго» шляхом викладення його в но-

вій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України 
«Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.

11. Затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
12. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» з документар-

ної форми на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переве-
дення випуску акцій документарної форми на бездокументарну форму існування).

13. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства щодо 
прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

14. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізу-
ються, та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Това-
риства.

15. Визначення зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах 
власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на 
відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі 
власників іменних цінних паперів Товариства.

16. Встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематері-
алізується.

17. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів То-
вариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної 
ради Товариства.

19. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) із членами Нагля-

дової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

21. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізій-

ної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 25.04.2013р. з 9:30 до 10:15 за адресою 
проведення зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 
19.04.2013р .

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — 
паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, 
оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Для ознайомлення із матеріалами щодо порядку денного зборів акціонерів звертатися у 
робочі дні та години за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2.

Тел. для довідок: 239555, 527055  ВАТ «Тернопільобленерго»

Основні показники фінансовогосподарської діяльності
ВАТ "Тернопільобленерго"

тис.грн.
Найменування показника період

1999р. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.
Усього активів 187 704 201 403 212 065 222 376 258 007 198 055 176 631 170 457 173 265 629 650 626 331 618 591 637 893 663 433
Основні засоби ( залиш.вартість) 103 667 105 942 110 822 124 622 124 956 121 609 120 945 120 747 134 987 584 735 576 463 569 854 585 061 600 289
Довгострокові фінансові інвестиції - - - - - - - - - - - - - -
Виробничі запаси (товари) 3 489 5 509 4 066 5 074 5 817 19 406 6 955 5 212 4 739 7 374 9 170 9 015 10 803 13 145
Сумарна дебіторська заборгованість 73 876 84 731 85 004 74 803 113 237 45 695 35 118 25 751 20 771 22 940 25 367 23 492 25 940 25 301
Грошові кошти та їх еквіваленти 984 1 237 3 358 1 287 2 714 1 353 1 865 2 345 989 1 097 1 407 1 155 1 449 2 164
Нерозподілений прибуток -31 281 -39 916 -63 839 -81 483 -64 251 -65 493 -67 550 -63 075 -63 209 -69 015 -73 441 -84 005 -68 427 -58 689
Інший додатковий капітал 93 396 96 660 103 263 125 994 126 037 126 263 126 494 128 132 136 493 485 815 485 314 484 640 581 206 585 823
Статутний капітал 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272 15 272
Інші довгострокові зобов"язання 5 645 8 306 10 105 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 24 348 22 137 18 945 15 899 13 230
Поточні зобов"язання 104 671 121 081 147 264 153 127 156 719 118 870 98 770 86 808 81 709 67 803 76 853 84 881 91 904 105 980
Чистий прибуток (збиток) -7 772 -8 635 -24 703 -18 387 17 232 -1 242 -2 110 4 448 -135 -5 987 -5 393 -11 746 14 475 8 390
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 099 2 205 2 485 2 465 2 554 2 347 2 293 2 218 2 231 2 246 2 257 2 286 2 323 2 343

В.о. голови правління-
генеральний директор  І.Ю. Юхимець
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПТЕхНІКА» 

(77160, IваноФранкiвська обл.,  Гальцький рн.,  с. Залуква, вул. Галицька, 38
код за ЄДРПОУ: 03743635  надалі - Товариство)

повідомляє що 16 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: IваноФранкiвська обл.,  
Гальцький рн.,  с. Залуква, вул. Галицька, 38 (адмінбудинок) відбудуться чергові загальні 
збори акціонерів

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

рання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності 2. 
Товариства за 2012 рік. 

Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2012 рік.3. 
Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2012 році. 4. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік за наслідками звітів 5. 

Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 
6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2012 році.

Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2012 року. 6. 
Про визначення типу Товариства та зміну його найменування на виконання вимог За-7. 

кону України «Про акціонерні товариства».
Про затвердження положень та внутрішніх документів Товариства.8. 
Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.9. 

Вибори голови правління,наглядової ради і ревізійної комісії. 10. 
Основні показники  фінансовогосподарської діяльності товариства (тис.грн) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів                              1115,1 1172,6
Основні засоби                              1061,8 1068.4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси                                      21,0 33,1
Сумарна дебіторська заборгованість 25,5 70,3
Грошові кошти та їх еквіваленти             6,8 0,8
Нерозподілений прибуток                     -1072,3 -1018,7
Власний капітал                             1115,0 1168,6
Статутний капітал                           429,1 429,1
Довгострокові зобов'язання                  0 0
Поточні зобов'язання                        0,1 4,0
Чистий прибуток (збиток)                    27,8 -53,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1716400 1716400
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)      2 2

Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом 
на 24 годину 10.04.2013 року. З матеріалами, що стосуються підготовки до проведення  за-
гальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: IваноФранкiвська обл.,  
Гальцький рн.,  с. Залуква, вул. Галицька, 38 в робочий час. Уповноважена особа  Мазурик 
Людмила Андріївна.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу 
акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у 
зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповно-
важених представників буде відбуватися з 10.00 до 10.50  у день та за місцем проведення 
зборів.»

Наглядова рада

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 

ПРАТ «СЯйВО»!
Приватне акціонерне товариство «Сяйво» (місцезнаходження: м.Луцьк, вул.Мамсурова, 12Г, 

код  ЄДРПОУ 21750308) повідомляє що  «08» квітня  2013 року об 15.00 год. за адресою: 
м.Луцьк, вул.Мамсурова, 12Г,  відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів

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

рання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

Затвердження звіту Генерального Директора про результати фінансово-господарської 2. 
діяльності товариства за 2012 рік. 

Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2012р.3. 
Затвердження звіту Ревізора про діяльність Товариства за 2012 рік. 4. 
Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 5. 

2012 рік за наслідками звітів Генерального Директора, Наглядової Ради та Ревізора. 
Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2012 році.6. 
Визначення основних напрямів діяльності Товариства.7. 
Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних правочинів,  які мо-8. 

жуть вчинятися ПрАТ «Сяйво» протягом наступного календарного року. Надання відповід-
них повноважень уповноваженому органу по вчиненню значних правочинів. 

Прийняття рішення про продаж приміщення «Водопом’якшувальної станції».9. 
Отримання кредитів на загальну суму не більше 5 000 000,00 грн. (п’яти мільонів 10. 

гривень) в  банківських установах.
Обрання предмету застави.11. 

Основні показники  фінансовогосподарської діяльності товариства (тис.грн)

Найменування показника
період

Звітний 
2012

Попере
дній 2011

Усього активів                              3054 2587
Основні засоби                              673 577
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси                                      70 634
Сумарна дебіторська заборгованість 530 379
Грошові кошти та їх еквіваленти             1 43
Нерозподілений прибуток                     (1492) (1455)
Власний капітал                             (1314) (1277)
Статутний капітал                           174 174
Довгострокові зобов'язання                  - -
Поточні зобов'язання                        4368 3864
Чистий прибуток (збиток)                    (37) (1150)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 695000 695000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                               - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп   власних акцій 
протягом періоду              

- -

Чисельність працівників на кінець періоду   (осіб)      41 45

Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом 
на 24 годину 02 квітня 2013 року. З матеріалами, що стосуються підготовки до проведення  
загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: м.Луцьк, вул.
Мамсурова, 12Г в робочий час: з 8.00 до 17.00год.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу 
акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у 
зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповно-
важених представників буде відбуватися з 14.00 до 14.50  у день та за місцем проведення 
зборів.

Генеральний директор ПрАТ «Сяйво»                                      Р. А. Максимчук

повiдомляє, що загальнi збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2013 року о 14.00 
за адресою: м. Київ, вул.Олегівська, 34Б, технологiчна будiвля №1, кімната №5.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 13.00 до 14.00 в день та за 
мiсцем проведення зборiв. Для реєстрації необхiдно мати документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт), довіреність на право участі у зборах, оформлену вiдповiдно до чинного 
законодавства (для представникiв акціонерів).

Довiдки за телефоном: 0444171374.
Дата складення перелiку акціонерів, якi мають право на участь у загальних зборах - 

12.04.2013.

Перелiк питань, що виносяться на голосування, згiдно з порядком денним:
Порядок денний:

Обрання робочих органів загальних зборів.1. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2. 

2012 році.
Звіт Наглядової ради за 2012 рік.3. 
Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.4. 
Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного 5. 

звіту та балансу за 2012 рік.
Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсум-6. 

ками роботи у 2012році.

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

Усього активів 930,0 917,00
Основні засоби 425,0 523,00
Довгострокові фінансові інвестиції 11,0 11,00
Запаси 31,0 17,00
Сумарна дебіторська заборгованість 427,0 388,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,0 2,00
Нерозподілений прибуток -36,0 -58,0
Власний капітал 518,00 518,00
Статутний капітал 124,00 124,00
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 120,0 120,00
Чистий прибуток (збиток) 0,04449 0,1618
Середньорічна кількість акцій 494440 494440
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 40 48

Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013-2014 р.р.
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документа-

ми, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнахо-
дженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Олегівська, 34-Б, приймальня, у робочі дні 
з 10.00 до 12.00. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Голова правління Осадчий В'ячеслав Миколайович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДIО I ТЕЛЕБАчЕННЯ»
(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Олегівська, 34Б) (далі – Товариство)



7
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ЛИСИчАНСЬКИй СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІй» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Лисичан

ський склозавод «Пролетарій»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31380846
1.4. Місцезнаходження емітента: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ,  

вул. Мічуріна, 1. 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (6451) 9-45-46, 9-45-09
1.6. Електронна поштова адреса емітента: lyzenko-av@proletary.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://www.proletary.ua 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб  

емітента 
2. Текст повідомлення

2.1. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну скла-
ду посадових осіб: Наглядова рада товариства (протокол № 14 від 04.03.2013 року).

Дата прийняття рішення: 04.03.2013 року.
Зміст рішення та інформація про посадову особу:
- звільнено члена Правління - першого заступника голови Правління Дрожжина 

Дмитра Михайловича (паспорт серія ЕН № 144561 виданий 14.06.2002р. Лисичан-
ським МВ УМВС України в Луганській області). Володіє 3,5379 % статутного капіталу 
емітента. Займав посаду члена Правління - першого заступника голови Правління з 
2001 року.

Нового члена Правління товариства замість Дрожжина Д.М. не призначено.
Підстави рішення: статутні повноваження Наглядової ради.
Обґрунтування змін: особисте волевиявлення члена Правління.
Зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини.
3. Підпис 

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

3.2. В.о. Голови правління       ___________________            Ю.М. Барановський
    (підпис)

М.П. 05.03.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВОВИРОБНИчЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ» 

з місцезнаходженням за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4, повідомляє, що  
12 квітня 2013 року о 16 годині за адресою: м. Дніпропетровськ пр. К. Маркса, 89, (2й поверх), 
кімн. 218 відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів. Реєстрація учасників Загальних 
зборів буде проводитись 12 квітня 2013 р. з 15.00 до 15.45 за місцем проведення зборів. Дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08 квітня 2013 р.

Порядок денний:
Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.1. 
Обрання членів лічильної комісії Товариства.2. 
Звіт Правління Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.3. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.4. 
Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.5. 
Обрання членів Правління.6. 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.7. 

Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціоне-
рів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акці-
онерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника 
(для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту 
акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіренос-
ті, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства України).

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитись осо-
бисто у робочі дні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд.4 (3-поверх) до початку 
зборів. Довідки за телефонами: (056) 778-54-15, 778-54-16, контактна особа – Іщенко Воло-
димир Георгійович.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 186421 171381
Основні засоби 30612 20093
Довгострокові фінансові інвестиції 27152 27152
Запаси 6503 5517
Сумарна дебіторська заборгованість 12580 12924
Грошові кошти та їх еквіваленти 985 563
Нерозподілений прибуток 7478 3016
Власний капітал 51962 47261
Статутний капітал 41224 41224
Довгострокові зобов'язання 89627 95223
Поточні зобов'язання 44832 28897
Чистий прибуток (збиток) 4776 - 5351
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 218 241

Голова правління     Л.А. Турчин

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ 

ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»
(код за ЄДРПОУ 00158592, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Артема, 77 ). 

Особлива інформація.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Повідомляємо, що згідно отриманого 07.03.2013 р. зведеного облікового реєстру від  
ПАТ «НДУ» для повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРО-
ЕКТ», виявлено зміни на рахунку власника, якуму наолежить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій «Компанія Аллател консалтінг ЛТД» місцезнаходження: Кіпр, Арх.. Макаріу 3,155 р-н, 
03021,Лімасол, Протеас Хаус , 5-й поверх. Пакет акцій зазначеного власника збільшився на 
22356 штук (1,24% голосуючих акцій) і становить 1598624 штук (88,92 % голосуючих акцій).

Дата вчинення дії 07.03.2013р. (Дата отримання зведеного облікового реєстру акціоне-
рів ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» в ПАТ «НДУ». Відомості про зміну власників акцій, яким належить 
10 і більше відсотків голосуючих акцій також розміщено 07.03.2013р. на веб- сайті  
ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» ( http://www.ukrgazproekt.com) Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Голова Правління        чабанович Любомир Богданович

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАчАЛЬНА 
КОМПАНІЯ «чЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», 

місцезнаходження якого: 58000, Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, повідомляє 
акціонерів про скликання щорічних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛ-
ЕНЕРГО» (далі – Загальні збори), що відбудуться 17 квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин 
за адресою: м. чернівці, вул. Прутська, 23А, зал засідань.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин 
за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт 
та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК 
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2013 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕР-1. 

ГО» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 3. 

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

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

розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії То-
вариства.

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.6. 
Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році та затвер-7. 

дження розміру річних дивідендів Товариства.
Про схвалення та/або вчинення правочинів.8. 
Звіт Правління про виконання рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВ-9. 

ЦІОБЛЕНЕРГО» від 20.03.12 р. по 19 питанню порядку денного за 2012 рік.
Про виконання зобов’язань, встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-10. 

їни від 02.11.2011 р. №1226-р. у 2013 році.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

звітний
(2012 р.)

попередній
(2011 р.)

Усього активів 341 572 354 434 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 292 537 289 986 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 8 410 5 529
Сумарна дебіторська заборгованість 30 906 42 296
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 455 4 727 
Власний капітал 135 625 128 059 
Статутний капітал 14 195 14 195
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 81 221 73 655
Довгострокові зобов'язання 120 263 136 936
Поточні зобов'язання 84 465 88 477
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,22067365 0,29000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

0,22067365 0,29000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 56 780 680 56 780 680 
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду 

- - 

Вартість чистих активів 135 625 128 059 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» – м. Чернівці, 
вул. Прутська, 23-А, канцелярія, у робочі дні (понеділок - п’ятниця) робочий час (з 8.00 до 
17.00, п’ятниця - з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення. Телефон для довідок: 0372 58-49-20. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – фінансовий ди-
ректор Бабак Т.В.

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

Голова Правління      Шекета О.М.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДАТКОВИй АУДИТ УКРАЇНИ», 
місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10, 

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться о 1200 годині 19 квітня 2013 року, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 19 квітня 2013 року за місцем 
проведення чергових (річних) загальних зборів.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах: 11 -00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах: 11-50.
Для реєстрації треба мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам, крім 

того, документи, що підтверджують право на участь та голосування на загальних зборах, 
відповідно до чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах ак-
ціонерів, у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», буде складе-
но станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових (річних) загальних 
зборів акціонерів, а саме – станом на 24 годину 15 квітня 2013 року, у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
Обрання Лічильної комісії Товариства.1. 
Обрання Голови та Секретаря чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товари-2. 

ства. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових (річних) загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-3. 
ства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Розгляд звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської 4. 
діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінан-
сової звітності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновку Ревізора Товариства. 

Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора Товариства за наслідками аудиту 5. 
річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Затвердження річного звіту Товариства 6. за 2012 рік.
Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2012 рік.7. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, 
визначеному чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про загальні збо-
ри акціонерів ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ», не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення загальних зборів за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10.

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством і Статутом Товари-
ства, мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з питаннями порядку 
денного чергових загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10, у робочі дні (понеділок - 
п’ятниця) з 9.00 години до 18.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день прове-
дення загальних зборів - також у місці їх проведення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансовогосподарської діяльності 
ПАТ «ПОДАТКОВИй АУДИТ УКРАЇНИ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 7 993 8 021
Основні засоби 2 -
Довгострокові фінансові інвестиції 5 955 -
Запаси 4 -
Сумарна дебіторська заборгованість 2 015 7
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 8 014
Нерозподілений прибуток (15) -
Власний капітал 7 985 8 000
Статутний капітал 8 000 8 000
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 6 21
Чистий прибуток (збиток) (15) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 800 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 2

Довідки за тел.:  (044) 289 42 42
З повагою, Директор ПАТ «ПОДАТКОВИй АУДИТ УКРАЇНИ»                     Я.В. Панасенко

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ»,

місцезнаходження: Україна, 04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, офіс 1-24, повідом-
ляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться о 1200 годині 19 квітня 2013 року, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 
04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, офіс 124.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 19 квітня 2013 року за місцем 
проведення чергових (річних) загальних зборів.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах: 11 -00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах: 11-50.
Для реєстрації треба мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам, крім 

того, документи, що підтверджують право на участь та голосування на загальних зборах, 
відповідно до чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах ак-
ціонерів, у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», буде складе-
но станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових (річних) загальних 
зборів акціонерів, а саме – станом на 24 годину 15 квітня 2013 року, у порядку, встановле-
ному законодавством про депозитарну систему України. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
Обрання Лічильної комісії Товариства.1. 
Обрання Голови та Секретаря чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товари-2. 

ства. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових (річних) загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-3. 
ства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Розгляд звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської 4. 
діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінан-
сової звітності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновку Ревізора Товариства. 

Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора Товариства за наслідками аудиту 5. 
річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Затвердження річного звіту Товариства 6. за 2012 рік.
Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2012 рік.7. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, ви-
значеному чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про загальні збори акці-
онерів ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів за адресою: Україна, 04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, офіс 1-24

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством і Статутом Товари-
ства, мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з питаннями порядку 
денного чергових загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: Україна, 04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, офіс 1-24, у робочі дні (понеділок - 
п’ятниця) з 9.00 години до 18.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день прове-
дення загальних зборів - також у місці їх проведення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансовогосподарської діяльності
ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ»  (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 7 992 8 033
Основні засоби 2 4
Довгострокові фінансові інвестиції 5 979 -
Запаси - - 
Сумарна дебіторська заборгованість 2 010 13
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 8 016
Нерозподілений прибуток (13) (1)
Власний капітал 7 987 7 999
Статутний капітал 8 000 8 000
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3 34
Чистий прибуток (збиток) (13) (1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 800 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 2

Директор ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ»                                М.М. Гайдук

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів 

код за ЄДРПОУ 30836051  (надалі Товариство), місцезнаходження: Україна, 52012, Дніпро-
петровська обл., Дніпропетровський район, с. Партизанське, вул. Леніна, 25; повідомляє, про 
проведення річних загальних зборів Товариства 19 квітня 2013 року о 14.00 за адресою: 52012, 
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський рн, с. Партизанське, вул. Леніна, 25.актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних  загальних зборах відбудеть-
ся 19 квітня 2013 року з 13.00 до 13.30 год., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропе-
тровський р-н., с. Партизанське, вул. Леніна, 25, актовий зал. Для реєстрації акціонерам необ-
хідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства України. 

Дата складання переліку  акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
Товариства: 24:00 15 квітня 2013 року.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів
Про обрання  головуючого, секретаря,  лічильної комісії та порядок проведення поза-1. 

чергових загальних зборів акціонерів
Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяль-2. 

ності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту виконавчого 
органу Товариства.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками  роз-3. 
гляду звіту Наглядової ради Товариства.

Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 4. 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2012 рік.5. 
Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.6. 
Відкликання членів Наглядової ради Товариства.7. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства.8. 
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.».9. 
Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.10. 

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, з 17 березня по 19 квітня 2013 року у робочі дні з 10.00 год. 
до 16.00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Партизанське, 
вул. Леніна, 25, другий поверх. Приватне акціонерне товариство «Будіндустрія». Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  секретар корпо-
ративний Удовиченко Ілона Петрівна.

Телефон для довідок  (0562) 720-25-10, 720-25-04.
Генеральний директор      В.Г.Шинкевич

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІНДУСТРІЯ», 
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№46, 7 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІйНИй БАНК  «ПІВДЕНКОМБАНК»

Місцезнаходження Товариства згідно із його Статутом: 
Україна, 83015, м. Донецьк, пр. Ватутіна, б.33-а

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !
12 квітня 2013 року о 12:00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів  

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК». Місце проведення: м. Донецьк, вул. Первомайська, б.28а 
(зала засідань ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»). Час початку реєстрації акціонерів для 
участі у Загальних зборах - 11:00, час закінчення  реєстрації акціонерів для  участі у 
Загальних зборах - 11:30 за київським часом 12 квітня 2013 року за місцем їх прове-
дення. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчу-
ють особу, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно із 
законодавством України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у  Загальних зборах: 24 година 08 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно із порядком денним:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження Голови та обрання Секретаря Загальних зборів.
3. Звіт  Спостережної ради Банку та прийняття рішення за наслідками його розгляду .
4. Звіт  Правління Банку та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту  Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства, затвердження аудитор-

ського висновку, та  звіту аудиторської фірми за 2012 рік, затвердження заходів за 
результатами розгляду звіту аудитора.

7.Затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік.  Розподіл при-
бутку і збитків Товариства  за 2012 рік.

8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.
9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
10. Внесення змін та  доповнень до Статуту Товариства.
11. Внесення змін та  доповнень до  внутрішніх положень Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Спостережної  ради Товариства.
13.Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Спостережної  ради 

Товариства.
14.Обрання членів Спостережної ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контр-

актів), що укладатимуться з членами Спостережної  ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди.

16. Обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  до-
говорів,  трудових договорів (контрактів)  з членами  Спостережної  ради Товариства. 

17.Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Ревізійної комісії То-
вариства.

18.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контр-

актів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
20. Обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  до-

говорів,  трудових договорів (контрактів) з членами   Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово – господарської діяльності 

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (тис. грн.)

Найменування показника  Період             
звітний попередній

Усього активів 5 578 516 4 562 282
Основні засоби 14 460 15 827
Довгострокові фінансові інвестиції 252 000 2 000 
     в т.ч. резерв - -
Довгострокові кредити з врахуванням резервів 721 135 401 140
     в т.ч. резерв (32 904) (32 834)
Запаси 875 775
Сумарна дебіторська заборгованість 1 310 024 849 114 
    в т.ч. резерв (2 512) (3 247) 
Грошові кошти та їх еквіваленти 307 487 257 770
Нерозподілений  прибуток - -
Власний капітал 376 449 368 616
Статутний капітал 300 000 300 000
Довгострокові зобов’язання 533 834 436 266
Поточні зобов’язання 4 668 233 3 757 400
Чистий прибуток ( збиток) 7 806 7 211
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 30 000 000 30 000 000 
Кількість власних акцій, викуплених  протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  
власних акцій  протягом періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду 
(осіб)

624 579 

Акціонери можуть ознайомитися з документами пов`язаними з прийняттям рі-
шень з питань  порядку  денного Загальних зборів за адресою: ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМ-
БАНК» м. Донецьк, просп. Ватутіна,33-а, приймальна, щоденно у будні дні з 9-00 до 
18-00, тел.(062)3042510, посадова  особа відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами -  Куксіна Інна Леонідівна.  

Ліцензія НБУ  № 44 від 26.10. 2011р.
Код ЄДРПОУ 19358767
Довідки за тел.(062) 3042510, (044)2079084

Спостережна рада ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАСНОАРМІйСЬКИй ЗАВОД ТЕхНОЛОГІчНОГО 

ОБЛАДНАННЯ»
(код за ЄДРОПОУ: 01234964)

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЗТО» (далі – «Товариство») від-
будуться «29» квітня 2013 року, початок об 12.00 за адресою: 85300, Україна, Донецька об
ласть, місто Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, 32, актовий зал.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться  
«29» квітня 2013 р. з 11.00 до 11.55 за місцем проведення річних Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

Порядок денний:
1. Затвердження складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товари-

ства;
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2012 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2012 рік;

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та затвердження звіту Наглядової ради 
Товариства за 2012 рік;

6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства 
за 2012 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік;

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу за 2012 рік та 
звіту про фінансові результати за 2012 рік;

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2012 рік;
9. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви-

кладення його в новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до 
Закону України «Про акціонерні товариства»;

10. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства;
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, про затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради;

12. Про відкликання Голови Ревізійної комісії (Ревізора) та членів Ревізійної комісії То-
вариства;

13. Про обрання Голови Ревізійної комісії (Ревізора) та членів Ревізійної комісії Товариства;
14.Про одержання кредиту(позики),що перевищує 25% активів емітента.
Дата прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Акціонерів 28.02.2013 

року (Протокол засідання Наглядової ради №1). 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів То-

вариства складається станом на 24 годину «23» квітня 2013 року.
Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь в річних зборах після 

його складання заборонено.
Для реєстрації та участі у річних Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери по-

винні мати при собі:
• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, 

оформлену згідно з чинним законодавством України.
Пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, бу-

дуть прийматися не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства за адресою: 85300, Донецька область, місто Красноар-
мійськ, вул. Дніпропетровська,32, приймальня 

По всім питанням, що можуть виникнути та для ознайомлення з документами, що сто-
суються порядку денного річних Загальних зборів, Акціонери можуть, звертатись за місцем 
знаходження Товариства за адресою: 85300, Донецька область, місто Красноармійськ,  
вул. Дніпропетровська,32, приймальня

- до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні, ро-
бочий час з 10-00 до 15-00, відповідальна особа – Голова Наглядової ради Пастернак Олена 
Зиновіївна;

у день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – за місцем їх проведення.
Телефони для довідок: (06239) 21106;
Додаткова інформація до п.7.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства:
2011 год, в тыс. грн. 2012 год, в тыс. грн.

Усього активів 18410 18566
Основні засоби 11704 11704
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3844 3995
Сумарна дебіторська заборгованість 7479 8211
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 18
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-469 -1451

Власний капітал 4527 3545
Статутний капітал 21 21
Довгострокові зобов’язання 72 72
Поточні зобов’язання 13811 14949
Чистий прибуток ( збиток ) -1527 -982 
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 423780 423780
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

47 16

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

Голова Правління                                                       Ткаченко Олександр Валерійович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ШАНОВНИй АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІчНЕ АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ГУСЯТИНГАЗ»
(далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: смт. Гусятин, вул. Суходільська, 67, 

Гусятинський район, Тернопільська область,  48200, повідомляє про проведення річних  
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 8 квітня 2013 року о 12:00 год. в приміщенні 
актового залу за адресою: смт. Гусятин, вул. пр.Незалежності, 6 , Гусятинський район, Терно
пільська область. Реєстрація акціонерів  (їх представників) для участі в загальних зборах 
розпочнеться 8 квітня 2013 року  об 9:30 год. та закінчиться  об 11:30 год. за місцем їх про-
ведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складатися ста-
ном на  24 год 2 квітня 2013 року.

Порядок денний:
Обрання голови та членів лічильної комісії.1. 
Обрання  голови та секретаря загальних зборів. 2. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.3. 
Звіт голови правління ПАТ «Гусятингаз» по підсумках фінансово-господарської ді-4. 

яльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні 
напрямки розвитку на 2013 рік. 

Звіт голови Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками  роз-5. 
гляду звіту.

Звіт голови Ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками роз-6. 
гляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік. 

Затвердження річного звіту Товариства. Порядок покриття збитків Товариства за 7. 
2012 рік та плановий розподіл прибутку Товариства на 2013 рік.

Про припинення Товариства в результаті ліквідації.8. 
Про обрання Голови та членів ліквідаційної комісії. Про порядок роботи ліквідаційної 9. 

комісії.
Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства.10. 
Про встановлення строку для подання претензій кредиторів. 11. 
Про порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та ак-12. 

ціонерами.
Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.13. 
Обрання голови та членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно – право-14. 

вих договорів,  що укладатимуться з ними і обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів .

Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. 15. 
Обрання голови та членів Ревізійної комісії та затвердження умов цивільно – право-16. 

вих договорів,  що укладатимуться з ними і обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів .

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства 
за 20112012 роки (тис. грн.)

Найменування показників Період
звітний попередній

Усього активів 673 697
Основні засоби (залишкова вартість) 116 138
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 87 87
Сумарна дебіторська заборгованість 178 185
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 0
Нерозподілений прибуток (збиток) -3 164 -3112
Власний капітал -365 -313
Статутний капітал 4 4
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1 038 1 010
Чистий прибуток (збиток) -52 -112
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40247 40247
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) 2 5

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), 
а представники акціонерів додатково повинні мати довіреність, оформлену і засвідчену від-
повідно до вимог чинного законодавства .

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 9:00 години 
до 12:00 години кожного понеділка, за місцезнаходженням Товариства, у кабінеті №5, звер-
татись до відповідальної посадової особи Братак І.В., а у день проведення загальних зборів –  у 
місці  їх проведення.               

Довідки за телефоном: (03557) 21973, 21413.
Голова правління ПАТ «Гусятингаз»                                                               О.М. Панчук

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

Відомості про одержання кредиту на суму, 
що перевищує 25 відсотків активів емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СІТРОНІКС ІНФОРМАЦІйНІ ТЕхНОЛОГІЇ УКРАЇНА»
 (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ – 19494134, місцезнаходження – 04136, м. Київ, 

вул. Північно-Сирецька, 1, тел./факс (044) 239-99-99, електронна поштова адреса –  
sit@sitronics.com.

Дата вчинення дії – 01.03.2013 р.
Рішення про одержання кредиту прийнято Наглядовою радою Товариства, Протокол 

№05 від 22.02.2012 р. 
Договір про надання овердрафту №4780 від 27.02.2012 р. (надалі – Договір); ліміт за-

боргованості по Договору становить 15 000,00 тис. грн., процентна ставка за користування 
кредитом, що надано у гривні на дату підписання Договору (27.02.2012 р.) становила 22% 
річних у гривні та на дату отримання частини кредиту (траншу) (01.03.2013 р.) становить 
24% річних у гривні. Строк, на який укладено договір – до 27.02.2014 р.

Умови повернення кредиту:
- овердрафт повертається Товариством не пізніше кожного 45-го дня, починаючи з дати 

надання овердрафту;
- повний розрахунок з Банком не пізніше 26.02.2014 р.
Виконання Товариством зобов’язань за Договором забезпечується:
- іпотекою майнового комплексу (літ. Б, В), загальною площею 3310,10 кв.м., що зна-

ходиться за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, будинок 1-3 (Подільський р-н), та 
належить майновому поручителю ДП «Сітронікс Інформаційні Технології», оціночною вар-
тістю 55 527 737,46 гривень (п’ятдесят п’ять мільйонів п’ятсот двадцять сім тисяч сімсот 
тридцять сім гривень 46 копійок);

- іпотекою нежитлових приміщень офісу – магазину загальною площею 328,7 кв.м., що 
знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 84 (Приморський р-н) та належить 
майновому поручителю ДП «Сітронікс Інформаційні Технології» оціночною вартістю 
5 351 417,00 гривень (П’ять мільйонів триста п’ятдесят одна тисяча чотириста сімнадцять 
гривень 00 копійок);

- іпотекою нежитлового приміщення (квартира, що дозволена для використання як не-
житлової згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 16.04.1999 
року №173), загальною площею 171,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів,  
вул. І. Франка, буд. 3, кв. 12 (Галицький р-н) та належить ДП «Сітронікс Інформаційні техно-
логії», оціночною вартістю 3 800 968,00 гривень (Три мільйони вісімсот тисяч дев’ятсот 
шістдесят вісім гривень 00 копійок),

- заставою обладнання лабораторії «Cisco», що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Північно-Сирецька, буд. 3б, та належить Позичальнику, балансовою вартістю 
6 946 037,62 гривень (шість мільйонів дев'ятсот сорок шість тисяч тридцять сім гривень 
62 копійки),

-  фінансовою порукою Дочірнього Підприємства «Сітронікс Інформаційні технології», 
Приватного Акціонерного Товариства  «Сітронікс Ай Ті Активи» як юридичних осіб.

Кредитор – Публічне акціонерне товариство  «Український інноваційний банк», код  
ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А.

Дата відкриття кредитної лінії 29.03.2012 р., дата закриття кредитної лінії 27.02.2014 р.
Цільове призначення коштів отриманих за кредитом - поповнення оборотних коштів 

Товариства.
Розмір одержаної частини кредиту (траншу) становить 2 112,06 тис. грн. (перше одер-

жання частини кредиту (траншу), з урахуванням якого сума всіх одержаних транців переви-
щує 25% активів Товариства).

Дата одержання частини кредиту (траншу) – 01.03.2013 р.
Сума всіх одержаних траншів (загальний розмір кредиту) по Договору складає  

99 081,94 тис. грн.
Ліміт кредиту у формі овердрафт станом на 01.03.2013 р. -  15 000,00 тис. грн.
Вартість активів Товариства на початок 2013 р. становить – 394 630,00 тис. грн.
Вартість чистих активів Товариства на початок 2013 р. становить –    

(5 653,00) тис. грн.;
Співвідношення суми усіх одержаних траншів до вартості активів на початок звітного 

року становить – 25,11%
Співвідношення суми одержаної частини кредиту (траншу) до вартості активів на поча-

ток звітного року становить – 0,54%;
Співвідношення розміру одержаної частини кредиту (у відсотках) до суми всіх одержа-

них траншів становить – 0,02%
Співвідношення розміру одержаної частини кредиту (у відсотках) до ліміту заборгова-

ності – 14,08%;
Співвідношення ліміту заборгованості на дату підписання договору до вартості активів 

на початок звітного року становить – 3,80%.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлен-

ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Генеральний директор                     ________________________             К.П. чала

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «хАРКІВСЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 16363»

(код за ЄДРПОУ 01332106, місцезнаходження: 61001, ГСП 2, м. харків, вул. Роганська,160)
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Згідно отриманого 04.03.2013р. зведеного облікового реєстру від ПАТ «НДУ» для пові-
домлення про проведення загальних зборів акціонерів, ПАТ «АТП-16363» виявлено зміни на 
рахунку власника «Фізична особа 1», пакет акцій збільшився на 4129 штук (0,158% голо-
суючих акцій) і становить 423682 штук (16,173 % голосуючих акцій).

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗБК13»
(код за ЄДРПОУ 24343526, місцезнаходження: 61124, м. харків, 

вул. Матросова, 1А)
Інформація про зміну власників акцій,  

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Згідно отриманого 04.03.2013 р. зведеного облікового реєстру від ПАТ «НДУ» для по-

відомлення про проведення загальних зборів акціонерів, ПАТ «Завод ЗБК-13» виявлено 
зміни на рахунку власника «Фізична особа 1», пакет акцій збільшився на 122612 штук 
(0,176% голосуючих акцій) і становить 35859170 штук (51,485 % голосуючих акцій).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй СТРАхОВИй КАПІТАЛ»

(код ЄДРПОУ 23707357, місцезнаходження: 
м. Київ, вул. Грушевського, 28/2 – А, н.п. № 43.)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 17 квіт
ня 2013 року, о 12:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 28/2 – А, н.п. № 43.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства здійснювати-
меться 17 квітня 2013 року з 10:00 по 11:30 години за місцем проведення річних загальних 
зборів Товариства.

Для реєстрації акціонери ПрАТ «УСК» повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів додатково мати довіреність на право участі у зборах, 
оформлену і засвідчену у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, 
складатиметься станом на 24 годину «11» квітня 2013 року.  

На голосування у річних загальних зборах Товариства, згідно з порядком денним за-
твердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

1.  Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регла
менту зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 
2012 рік та основні напрямки роботи на 2013 рік. Затвердження  звіту Правління про ре
зультати діяльності Товариства за 2012 рік.

3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Затвердження звіту Наглядової ради. 
4. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора по річній звіт

ності та балансу Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку і збитків за 2012 рік. 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності Товариства 

за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний 
2012 р.

попередній 
2011 р.

Усього активів 191244 152 906
Основні засоби 22 54
Довгострокові фінансові інвестиції 72570 62 732
Запаси 41 42
Сумарна дебіторська заборгованість 16998 24 205
Грошові кошти та їх еквіваленти 32214 4870
Нерозподілений прибуток 3733 6686
Власний капітал 144 375 142 597
Статутний капітал 115 407 115 407
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3134 1148
Чистий прибуток (збиток) 3733 5996
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 154 070 1 154 070
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 65

З документами щодо питань порядку денного  річних загальних зборів Товариства, 
можна ознайомитись у робочі дні з 9:00 до 16:00 години за адресою: м. Київ, вул. Грушев-
ського, 28/2 – А, н.п. № 43. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми посадова особа –  спеціаліст з питань кадрової роботи Маркевич Галина Олегівна. 

За додатковою інформацією звертатись за тел. (044) 3711717 ( 18;19;20). 
Наглядова рада Товариства 

 ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15168» 

код за ЄДРПОУ 03117984, місцезнаходження: 65098 м. Одеса, вул. Стовпова, 15-г, по-
відомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 12 квітня 2013 року 
об 11.00 за адресою: 65098 м. Одеса, вул. Боженко,4 у приміщенні адміністративного корпу
су (2й поверх, кабінет директора).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем 
проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 08 квітня 2013 року. Для реєстрації 
учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його 
представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представ-
никам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший 
документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного за-
конодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів 
3.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту наглядової ради.
4.Розгляд звіту директора товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту директора.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.
7. Розподіл прибутку товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного вівторка з 10.00 до 
13.00 у кабінеті бухгалтерії, а в день загальних зборів – за місцем проведення таких зборів. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний 
бухгалтер Нещерет Алевтина Сергіївна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів 
надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Довідки по телефонами: (048) 7212711, 7212724.                          Наглядова рада
Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства ( тис.грн.)

Найменування показника   : звітний період           : попередній
    : 2012 рік               : період 2011 рік 
1. Усього активів     1554,1  1916,1 
2. Основні засоби (залишкова вартість)   1252,0  1241,4 
3. Дострокові фінансові інвестиції   -  - 
4. Запаси     -  - 
5. Сумарна дебетова заборгованість   92,5  85,8 
6. Грошові кошти та їх еквіваленти   47,4  52,7 
7. Нерозподілений прибуток (збиток)   (1717,6)  (1727) 
8. Власний капітал     1329,1  1261,8 
9. Статутний капітал     413,0  413,0 
10.Довгострокові зобов’язання    -  - 
11.Поточні зобов’язання    134,5  620,8 
12.Чистий прибуток (збиток)    9,4  41,7 
13.Середньорічна кількість акцій (шт..)   1652280  1652280 
14.Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду      -  -
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду    -  -
16.Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)     18  15 
Директор Тел.факс: (048) 7212711 Эл.адрес: atp15168@gmail.com

інформує про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Дата та час реєстрації учасників Зборів: 10 квітня 2013 року з 10.00 до 11.00
Дата та час відкриття Зборів: 10 квітня 2013 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 6225 XT, м. Маастріхт, Нідерлан

ди, вул. П’єра де Кубертена, 5
Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:

Про затвердження річного балансу Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 1. 
2012 року. 

Про розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.2. 
Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого орга-3. 

ну) та звіту аудитора Товариства за 2012 рік. 
Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.4. 
Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства Гене-5. 

ральному директорові Товариства.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності Товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника 
 Період 

звітний попередній

Усього активів 49775 46235
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19465 15740
Довгострокові фінансові інвестиції   0   0
Запаси   478   549

Сумарна дебіторська заборгованість   21372   21441
Грошові кошти та їх еквіваленти 4853   6889
Нерозподілений прибуток   30223   29678
Власний капітал   39921   39376
Статутний капітал   9698   9698
Довгострокові зобов'язання   0   0
Поточні зобов'язання   9854   6859
Чистий прибуток (збиток)   545   3291
Середньорічна кількість акцій (шт.)   100 шт   100 шт
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) 330  290

Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, 

тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчену належним 
чином.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представни-
ки) можуть ознайомитися за адресою: 6225 XT, м. Маастріхт, Нідерланди, вул. П’єра де 
Кубертена, 5 до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 
17.00.

Генеральний директор     Сидорук В.І. 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДхЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОЕКТНОТЕхНОЛОГІчНИй ТА КОНСТРУКТОРСЬКИй ІНСТИ
ТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО»

1.2.Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00120253
1.4. Місцезнаходження емітента: 61051, м. Харків , вул. Клочківська, 276
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 337-97-76; 337-64-90
1.6. Електронна поштова адреса емітента: po@ukemp.org
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

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

іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення: зміна власників ак-
цій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення. 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПАТ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО», на підставі зведеного реєстру власників цінних паперів , 

отриманої 05.03.2013р. за №25078 від Національного депозитарію України, інформує, що 
відбулися зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків акцій, а саме: 

-Товариством з обмеженою відповідальністю «Інститут «ДніпроВНІПІенергопром», код ЄД-
РПОУ 04840748 , місцезнаходження – Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул.Барнаульська,буд.2-А, 
було придбано пакет акцій в розмірі 31,5891 відсотків акцій (959418 шт. простих іменних акцій),

- Товариством з обмеженою відповідальністю «К2 ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 33884580 , 
місцезнаходження – Україна, 03039, м. Київ, Голосіївська, буд.7, корп.1-а, було придбано 
пакет акцій в розмірі 11,3277 відсотків акцій (344044 шт. простих іменних акцій);

- Приватним акціонерним товариством «Компанія з управління активами та адміністрування 
пенсійних фондів «КУБ» (Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Мультіфонд» недиверсифі-
кованного виду закритого типу» - Україна , 01032, вул. Саксаганського, буд. 121б, оф. 29 було 
придбано пакет акцій в розмірі 16,2056 відсотків акцій ( 123048 шт. простих іменних акцій);.

- Мікуліним Георгієм Олексійовичем – фізична особа , паспорт : серія АК №429096 виданий 
12.03.1999р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., місце проживання: 
пров. Штабний, буд.6 кв.42, м. Дніпропетровськ, 49000 було придбано пакет акцій в розмірі – 
6685 шт. та загальна сума становить 19,72 відсотків акцій ( 598950 шт. простих іменних акцій).

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади: Голова правління ПАТ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО»___ Г.О. Мікулін
                                                                             (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

 М.П. 06.0.2013р.

ШАНОВНИй АКЦІОНЕРЕ 

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «ТЕРНІВСЬКЕ»,

КОД ЗА ЄДРПОУ 30898448, 
місцезнаходження: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, 

с. Терни, вул. 50 років Жовтня!
Повідомляємо персонально Вам, що 15 квітня 2013 р. об 10.00 відбудуться річні 

загальні збори акціонерів (надалі «збори») за місцезнаходженням Товариства (при-
міщення актового залу). 

Реєстрація акціонерів відбудеться з 08.00 до 09.45 у день та за місцезнахо-
дженням Товариства. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі  
документ, що засвідчує особу (надає змогу ідентифікувати акціонера (його  
представника), а у разі участі представника акціонера — також документів,  
що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені 
відповідно до Законодавства України. Акціонери мають можливість ознайомитися 
з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів  
за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по четвер) з 8.00  
до 15.00, каб. директора. У день проведення зборів можливо ознайомитися з  
необхідними документами у місці проведення зборів. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного–директор Черкашин В.І. 
Телефон для довідок: (06261)4-11-80. Кожен з Вас має право внести пропозиції 
щодо питань, включених до порядку денного зборів та проекти рішень, з цих  
питань, у строки відповідно до законодавства. Дата складання переліку  
акціонерів, які мають право на участь у зборах  - 09 квітня 2013 року(станом на  
24 годину).  

ПОРЯДОК ДЕННИй 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):

Обрання голови зборів.1. 
Обрання секретаря зборів.2. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та 3. 

прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства 

про роботу у 2012 році, затвердження звіту. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товари-

ства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р., за-
твердження звіту. 

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 р. 
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, 

затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2012 р. 
8. Затвердження річного звіту за 2012р (балансу, інших форм бухгалтерської звіт-

ності Товариства). 
9. Розподіл прибутку та/або покриття збитків Товариства, затвердження розміру 

річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних 
результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2012р., затвердження по-
рядку розподілу прибутку за 2012р., строку та порядку виплати частки прибутку (ди-
відендів) за результатами діяльності Товариства за 2012р., визначення планових нор-
мативів розподілу прибутку на 2013р.).

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів (інших угод), 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення 
характеру та граничної вартості. Обрання особи уповноваженої на підписання попере-
днє схвалених значних правочинів й інших угод.

11. Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
ФІНАНСОВО  ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ, ТИС.ГРН.

Найменування показника
Звітний період,

2012р.

Попередній 
період,
2011р.

 Усього активів 12730 10351
 Основні засоби 2444 2808
 Довгострокові фінансові інвестиції 4850 1500
 Запаси 4196 4779
 Сумарна дебіторська заборгованість 748 759
 Грошові кошти та їх еквіваленти 133 153
 Нерозподілений прибуток (збиток) 782 -1616
 Власний капітал 6184 3787
 Статутний капітал 5403 5403
 Довгострокові зобов’язання 3343 3540
 Поточні зобов’язання 3119 3024
 Чистий прибуток (збиток) 2397 1608
 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1080561 1080561
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 43 46

Шановні акціонери та можливо інвестори! Основні показники наведено без ураху
вання аудиторської перевірки. Можливі коригування статей балансу, що як слідство, 
може змінити окремі наведені показники. Будьте уважні! 

Наглядова рада ПАТ «ТЕРНІВСЬКЕ»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню 

та газифікації «Шепетівкагаз»
1.2 Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03361394
1.4 Місцезнаходження емітента: 30403, м.Шепетiвка, Економiчна, 29
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (03840)5-21-25 (03840)5-61-15
1.6 Електронна поштова адреса емітента: gazshep@sh.km.ua

2. Текст повідомлення
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства 

«Шепетiвкагаз» якi вiдбулися 05 березня 2013 року протокол №18 постановлено провести 
викуп у акцiонерiв акцiй ПАТ «Шепетiвкагаз» за згодою власникiв цих акцiй в наступному 
порядку:

- максимальна кiлькiсть викупаємих акцiй 90000 штук;
- що складає 28,30 % статутного капiталу
- тип акцiй – простi iменнi;
- термiн викупу з 15 березня 2013 року до 15 березня 2014 року;
- цiна викупу – не нижче 4 грн. 72 коп. оцiнки ринкової вартостi акцiї;
- оплата акцiй, що викуповуються, здiйснюються у грошовiй формi;
- дiї товариства щодо викуплених акцiй – анулювання;
- договiр мiж акцiонерним товариством та акцiонером про викуп товариством належних 

йому акцiй укладається в письмовiй формi;
- викуп акцiй проводити працiвниками товариства та iз залученням покупцiв цiнних 

паперiв (брокерiв).
Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi прийняття 

рiшення про викуп акцiй становить 1,51 грн. (за 2012 рiк). 
Станом на дату прийняття рiшення про викуп акцiй члени ради та виконавчого органу не 

будуть продавати належнi їм акцiї Товариства. 
Емiтент не володiє простими iменними акцiями власної емiсiї.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 1003/1/10, дата реєстрацiї 02.11.2010 року, 

дата видачi 25.11.2010 року, видане Державною комiсєюї з цiнних паперiв та фондового 
ринку.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у 

повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.
Голова правлiння
ПАТ «Шепетiвкагаз»                  Турiнський В.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента : Публічне акціонерне товариство
«Євраз -Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».
1.2.Організаційно-правова форма емітента : Публічне акціонерне товариство.
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 05393056.
1.4.Місцезнаходження емітента : 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 794-85-01; 
    факс (056) 794-81-84.
1.6.Електронна поштова адреса емітента: zbin2007@dmz-petrovka.dp.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації : http://dmz-petrovka.dp.ua/
1.8.Вид особливої інформації : зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення 
За рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного това-

риства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», що від-
булися 04.03.2013 року, у зв’язку із закінченням строку повноважень, передбачено-
го Статутом Товариства,

припинені повноваження наступних посадових осіб :
-Голови Наглядової ради, юридичної особи, нерезидента TOLLIPONE LTD (ТОЛ-

ЛІПОН ЛТД), республіка Кіпр. Код 182177. Володіє часткою в статутному капіталі 
ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 20,5047 %. Особа перебувала на посаді Голови 
Наглядової ради 4,5 року. 

-Члена Наглядової ради, юридичної особи, нерезидента AGALIOS INVESTMENTS 
LTD (АГАЛІОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД), республіка Кіпр. Код 211035. Володіє часткою в 
статутному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 14,1270 %. Особа пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради 4,5 року.

- Члена Наглядової ради, юридичної особи, нерезидента ALKINIROS HOLDINGS 
LTD (АЛКІНІРОС ХОЛДІНГЗ ЛТД), республіка Кіпр. Код 211036. Володіє часткою в 
статутному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 13,7675 %. Особа пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради 4,5 року.

- Члена Наглядової ради, юридичної особи, нерезидента SINILLOS HOLDINGS 
LTD (СІНІЛЛОС ХОЛДІНГЗ ЛТД), республіка Кіпр. Код 211034 . Володіє часткою в 
статутному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 19,6559 %. Особа пере-
бувала на посаді члена Наглядової ради 4,5 року.

- Члена Наглядової ради, юридичної особи, нерезидента FERIBOL HOLDINGS LTD 
(ФЕРІБОЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД), республіка Кіпр. Код 182183. Володіє часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 13,6901 %. Особа перебувала на 
посаді члена Наглядової ради 4,5 року.

-Голови Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича (паспорт 32 00  
№ 532025 виданий Заводським РВВС Новокузнецького УВС Кемеровської області 
30.11.2000р.), володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петров-
ського» 10 акцій (0,000%). Попередні посади: фінансовий контролер ТОВ «Євраз-
Холдінг», фінансовий директор по коксохімічному бізнесу фінансової дирекції  
ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА». Особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії 3 роки. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Члена Ревізійної комісії Сачко Наталії Сергіївни (паспорт АЕ № 883282, виданий 
Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.10.1997 р.),  

володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»  
10 акцій (0,000%). Попередні посади : начальник відділу первинного обліку  
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС» Україна», начальник відділу обліку матері-
ально виробничих запасів №2 ТОВ «ОУС УКРАЇНА», начальник відділу первинного 
обліку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ Україна». Особа перебувала на посаді члена 
Ревізійної комісії 2 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

 За рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», що від-
булися 04.03.2013р., обрано на 1 (один ) рік:

-Члена Наглядової ради, юридичну особу, нерезидента TOLLIPONE LTD (ТОЛЛІ-
ПОН ЛТД), республіка Кіпр. Код 182177. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ 
«Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 20,5047 %.

-Члена Наглядової ради, юридичну особу, нерезидента AGALIOS 
INVESTMENTS LTD (АГАЛІОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД), республіка Кіпр. Код 211035. 
Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 
14,1270 %.

- Члена Наглядової ради, юридичну особу, нерезидента ALKINIROS HOLDINGS 
LTD (АЛКІНІРОС ХОЛДІНГЗ ЛТД), республіка Кіпр. Код 211036. Володіє часткою в 
статутному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського»13,7675 %. 

- Члена Наглядової ради, юридичну особу, нерезидента SINILLOS HOLDINGS LTD 
(СІНІЛЛОС ХОЛДІНГЗ ЛТД), республіка Кіпр. Код 211034 . Володіє часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 19,6559 %. 

- Члена Наглядової ради, юридичну особу, нерезидента FERIBOL HOLDINGS LTD 
(ФЕРІБОЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД), республіка Кіпр. Код 182183. Володіє часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 13,6901%. 

-Голову Ревізійної комісії Борисюка Тимура Володимировича (паспорт 32 00  
№ 532025 виданий Заводським РВВС Новокузнецького УВС Кемеровської області 
30.11.2000р.), володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петров-
ського» 10 акцій (0,000%). Попередні посади: фінансовий контролер ТОВ «Євраз-
Холдінг», фінансовий директор по коксохімічному бізнесу фінансової дирекції  
ТОВ «ЄВРАЗ УКРАЇНА». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

-Члена Ревізійної комісії Сачко Наталію Сергіївну (паспорт АЕ № 883282, вида-
ний Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.10.1997 р.), 
володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» 10 акцій 
(0,000%). Попередні посади : начальник відділу первинного обліку ТОВ «ТОРГОВИЙ 
ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС» Україна»», начальник відділу обліку матеріально виробничих 
запасів №2 ТОВ «ОУС УКРАЇНА», начальник відділу первинного обліку ТОВ «ТОРГО-
ВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ Україна». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

3.2. Найменування посади: 
Генеральний директор 
ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського»           Геннадій Володимирович Бергеман.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ – ДНІПРОПЕТРОВСЬКИй МЕТАЛУРГІйНИй ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО»

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів.
Дата і місце проведення - 12 квітня 2013р., м.Севастополь, вул.Портова, 4, актовий зал 

адміністративного корпуса. Початок зборів: 1400 12 квітня 2013р.
Час початку реєстрації акціонерів: 13-00 12 квітня 2013р.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 13-40 12 квітня 2013р.
Акціонерам необхідно мати при себе документ, що посвідчує особу, уповноваженим осо-

бам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 8 квітня 2013р.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів.1. 
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Севастополь-2. 

ський холодокомбінат» за 2012р. і прийняття рішення щодо звіту директора.
Звіт наглядової ради Товариства за 2012р. і прийняття рішення щодо звіту Наглядової 3. 

ради.
Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2012р. і прийняття рішення щодо звіту 4. 

Ревізійної комісії.
Затвердження балансу і річної фінансової звітності за 2012р. Розподіл прибутку за 5. 

2012р.
Про вчинення значних правочинів Товариством.6. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Севастопольський холодокомбінат» (тис. грн.)

Показники
Період

2012р. 2011р.
Усього активів 6299 6265

Основні засоби 639 4088
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 50 52
Сумарна дебіторська заборгованість 1176 1257
Грошові кошти та їх еквіваленти 830 846
Нерозподілений збиток 4352 3926
Власний капітал 152 467
Статутний капітал 1510 1510
Довгострокові зобов’язання 8 -
Поточні зобов’язання 277 362
Чистий прибуток (збиток) 176 438
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6039531 6039531
Кількість власних акцій, що викуплені протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 56

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами , пов’язаними з порядком ден-
ним зборів у місці знаходження Товариства: м.Севастополь, вул.Індустріальна, 16, у робочі 
дні, на підставі письмового звернення. Відповідальна особа - Філіппов Володимир Зіновійо-
вич, тел. (0692) 93-28-44.

 Директор 
ПАТ «Севастопольський холодокомбінат»         В.І.Салтиков

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СЕВАСТОПОЛЬСЬКИй хОЛОДОКОМБІНАТ» 
Місцезнаходження: 99040, м.Севастополь, вул.Індустріальна, 16
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНОФРАНКІВСЬКАВТО»
(надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 76018, м. Івано-Франківськ, с. Мики-

тинці, вул. Юності, 41А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Това-
риства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 19.02.2013 року, на 11.04.2013 року об 
11:00 годині за адресою: 76018, м. ІваноФранківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41А, кімната 
№ 2, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

Обрання членів лічильної комісії.1. 
Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. 
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками роз-4. 

гляду звіту.
Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками роз-5. 

гляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.6. 
Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності 7. 

Товариства у 2012 році.
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя-8. 

гом року.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 37 339 39 928
Основні засоби 28 736 29 750
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 821 3 753
Сумарна дебіторська заборгованість 1 017 890
Грошові кошти та їх еквіваленти 256 291
Нерозподілений прибуток 21 586 16 892
Власний капітал 33 453 31 760
Статутний капітал 11 600 6 990
Довгострокові зобов'язання 865 2 315
Поточні зобов'язання 2 774 5 717
Чистий прибуток (збиток) (-2 922) (-1 125)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 725 463 699 012
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 88 100

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціо-
нерів за місцем їх проведення: початок реєстрації  10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах акціонерів – 05.04.2013 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акці-
онерів Товариства необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність 

для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для 
керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призна-
чення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені 
повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представни-
ки) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 76018, м. Івано-Франківськ,  
с. Микитинці, вул. Юності, 41А, кімната № 2, до дати скликання (проведення) річних Загаль-
них зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведен-
ня річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, с. Микитин-
ці, вул. Юності, 41А, кімната № 2. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор Хованець Тарас Михайлович.     

Контактна особа – Стецюк Іван Володимирович. 
Довідки за телефоном: +38(0342) 509755, 501755.
Генеральний директор                                                                             хованець Т.М.

Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2013р. о 1200 за адресою: м. Київ,  
вул. Верхній Вал, буд .4а, оф. 230. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних Зборах від-
будеться 25 квітня 2013р. з 11-00 до 11-45. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах 19.04.2013р. 

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів;1. 
Про результати діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження річної фінансової 2. 

звітності Товариства;
Про розподіл прибутку і збитків Товариства;3. 
Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства4. 
Про затвердження планів Товариства на 2013 рік.5. 

Акціонери мають змогу ознайомитися з документами щодо питань які виносяться на го-
лосування кожного робочого дня з 10-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 
буд.4а, оф. 230. Довідки за телефоном: (044) 393-23-10.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Фойл Ірина Павлівна. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)* 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів    36   631
Основні засоби    0 0  
Довгострокові фінансові інвестиції    0 0  
Запаси   0 0  
Сумарна дебіторська заборгованість    1 2  
Грошові кошти та їх еквіваленти   35   440
Нерозподілений прибуток   11 101  
Власний капітал   34 630
Статутний капітал   50 500 50 500
Довгострокові зобов'язання   0 0  
Поточні зобов'язання   0 0  
Чистий прибуток (збиток) (90) (139)  
Середньорічна кількість акцій (шт.) 121 245
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   228 0  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

503 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   3 3  

Повідомлення про проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй 
КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «ПРЕМ’ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІй»  (надалі -Товариство) 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд .4а

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦИНК»
(далі - Товариство)

(місцезнаходження 85102, м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1)
Повідомляємо, що 11 квітня 2013 року за адресою: Україна, 85102, м. Костянтинів

ка, вул. Б. хмельницького, 1, кабинет генерального директора, 3  поверх, відбудуться 
чергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів: 11 квітня 2013 року з 13.00 до 13.50 за місцем проведення 
загальних зборів Товариства. 

Початок зборів о 14.00.
Дата складання Переліку акціонерів (а саме реєстр власників іменних цінних папе-

рів), які мають право на участь у загальних зборах – 05.04.2013 р. (визначено  Гене-
ральний директор Наказ № 9 від 07.02.2013 р.).

Перелік питань, що виносяться на голосування затверджено Генеральним дирек-
тором Наказ № 9 від 07.02.2013 р.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів Товариства. За-

твердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального Директора за результатами роботи за 2012 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової  ради за результатами діяльності у 2012 році.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора  за результатами діяльності у 2012 році.
5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 

2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. 
Додаткова інформація до п. 5:
Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 31185 49379
Основні засоби 412 6951
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 22893 25579
Сумарна дебіторська заборгованість 6612 15255
Грошові кошти та їх еквіваленти 173 334
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2477 1946
Власний капітал
Статутний капітал 1641 1641
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 27067 45792
Чистий прибуток (збиток) 531 799
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1641078 1641078
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 84 87

Для участі у Зборах необхідно мати при собі паспорт, що підтверджує його особу 
та документ, що підтверджує його повноваження або доручення, оформлене відпо-
відно до діючого Законодавства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або 
особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий день з 08-00 по 16-00 
(перерва з 12-00 по 13-00 ) за адресою: 85102, м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, 
приймальня, а  в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до  проведення Зборів.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами, визначається Генеральний директор  – Сафін Олександр Анатолійович.

Довідки за телефоном тел./факс (06272) 26324, 25953
Генеральний директор ПрАТ «ЦИНК»    А.О. Сафін
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Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АГРОКОМПЛЕКТ»

Повне найменування 
товариства 

Приватне акціонерне товариство «Агрокомплект» 

Код за ЄДРПОУ товариства 13531972
Місцезнаходження 
товариства 

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Орджонікідзе, б/н

Дата, час проведення 
загальних зборів

20 квітня 2013 року о 10.00 год.

Місце проведення загальних 
зборів

87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Орджонікідзе, 
б/н,  зал засідань ПАТ «Агрокомплект» 

Час початку реєстрації 
акціонерів для участі у 
загальних зборах

09 годин 00 хвилин 20 квітня 2013 року

Час закінчення реєстрації 
акціонерів для участі у 
загальних зборах

09 годин 45 хвилин 20 квітня 2013 року

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

16 квітня 2013 року

Перелік питань, що 
виносяться на голосування

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства  та 
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів 
акціонерів Товариства. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення 
Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за  
2012 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2012 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками 
роботи Товариства у 2012 році та затвердження 
нормативів розподілу прибутку Товариства на 2013 рік.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку 
виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 
2012 році.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення 
загальних зборів до дати проведення річних загальних 
зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомити-
ся з документами, які стосуються загальних зборів 
акціонерів товариства у приміщенні ПрАТ « Агрокомп-
лект » за адресою:  Донецька обл., м. Маріуполь,  
вул. Орджонікідзе, б/н, другий поверх, конференц . зал 
(юридичний відділ), щоденно (крім суботи та неділі) з 
9.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в 
день проведення річних загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Відповідальною особою за порядок 
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є 
Генеральний директор – Туркін Юрій Федорович.
Довідки за телефоном: (0629) 22-31-48

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з 
чинним законодавством.
Загальні збори скликаються на вимогу  акціонерів (акціонера), які сукупно є 
власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності  
ПрАТ «Агрокомплект»  

за 2011  2012рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2012 2011р.

Усього активів 2518 830
Основні засоби 808,3 780
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 678,4 -
Сумарна дебіторська заборгованість 1023,6 41
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,7 9,0
Нерозподілений прибуток 230,9 350,0
Власний капітал
Статутний капітал 21,5 21,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2265,6 458,0
Чистий прибуток (збиток) (118,8) (112)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2145 2145
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 6

ПрАТ «Агрокомплект»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО

МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1» 
Повідомлення про проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Пу

блічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване будівельномонтажне 
управління № 1» (надаліТовариство), код ЄДРПОУ 03450264 , зареєстроване: 03187 
м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 20А.

чергові річні загальні збори акціонерів відбудуться 09 квітня 2013 року о 1500 
за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 5, (1 поверх, кабінет №1).

Дата та час реєстрації акціонерів та їх представників: 09 квітня 2013 року з 14:00 
до 14:55

Дата та час відкриття Зборів: 09 квітня 2013 року об 15:00
Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: м. Київ, вул. Клеманська, 5,  

(1 поверх, кабінет №1).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо

рах: 03 квітня 2013 року (станом на 24 годину).
Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу 

акціонера або його представника (паспорт), представникам акціонерів – фізичних  
та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує 
повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства  
України.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Звіт Генерального директора Чащина Юрія Анатолійовича про результати 

фінансово-господарської діяльності ПАТ «КСБМУ №1» за 2012 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про фінансово-господарську діяльність това-

риства у 2012 році та його затвердження. 
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність това-

риства у 2012 році та його затвердження. 
4. Затвердження фінансового річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік, роз-

поділ прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік.
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та його планів на 

2013рік.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності підприємства
(тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 2405,9 2594,9
Основні засоби 1407,8 1359,9
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 83,0 99,3
Сумарна дебіторська заборгованість 913,9 1096,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 39,1
Нерозподілений прибуток -- --
Власний капітал 610,4 610,4
Статутний капітал 2717,0 2717,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 632,8 934
Чистий прибуток (збиток) -1496,4 -1661,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 867 900 10 867 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

---  ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів можна ознайоми-
тися у робочі дні, робочий час (з 9 до18) за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 5, кабі
нет №2. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами –Шкаровська Оксана Віталіївна, тел.: +38 /044/ 502-61-41, а у день про-
ведення загальних зборів акціонерів з документами можна ознайомитись у місці їх 
проведення за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 5, 1 поверх, кабінет №1. 

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у 
письмовій формі не пізніш як за 20 днів, згідно Статуту Товариства та Закону України 
«Про акціонерні товариства», до скликання зборів за адресою: 02081 м. Київ,  
вул. Клеманська, 5, ПАТ «КСБМУ №1» - Генеральному директору Чащину Юрію Анато-
лійовичу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
 03 квітня 2013 року (станом на 24 годину).

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «КСБМУ № 1» опубліковано в Газеті «Відомості цінних паперів України»

Телефони для довідок: Емітент: ПАТ «КСБМУ № 1» – тел./факс: +38 (044) 5026141. 
Адреса Емітента – 02081 м. Київ, вул. Клеманська, 5.
Зберігач ТОВ «Фінтайм»: +38 (044) 5816556.

Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнають, що вони несуть відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор _____________ чащин Ю.А.
Головний бухгалтер _____________ Яровенко Н.С.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення 
про проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй 

КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД 
«ПРЕМ’ЄР ФОНД МОЖЛИВОСТЕй»

(надалі -Товариство)
04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд .4а

Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2013р. о 1200 за адресою: 
м. Київ, вул. Верхній Вал, буд .4а, оф. 230. Реєстрація акціонерів для участі у За-
гальних Зборах відбудеться 25 квітня 2013р. з 11-00 до 11-45. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19.04.2013р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1) Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів;
2) Про результати діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження річної 

фінансової звітності Товариства;
3) Про розподіл прибутку і збитків Товариства;
4) Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства
5) Про затвердження планів Товариства на 2013 рік.
6) Про затвердження змін до Регламенту Товариства
7) Про затвердження укладених Договорів зі Зберігачем Товариства
8) Про затвердження укладених Договорів з Компанією з управління актива-

ми Товариства
Акціонери мають змогу ознайомитися з документами щодо питань які вино-

сяться на голосування кожного робочого дня з 10-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, 
вул. Верхній Вал, буд .4а, оф. 230. Довідки за телефоном: (044) 393-23-10.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Фойл Ірина Павлівна. 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)* 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів    2215 2837  
Основні засоби    0 0  
Довгострокові фінансові інвестиції    0 0
Запаси   0 0  
Сумарна дебіторська заборгованість    1 1
Грошові кошти та їх еквіваленти   70 767
Нерозподілений прибуток   (3120)  (2499) 
Власний капітал   2209   2830
Статутний капітал   200 500   200 500
Довгострокові зобов'язання   0 0  
Поточні зобов'язання   0 0  
Чистий прибуток (збиток) (621) (465)  
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1873 1873
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)   3 3  

Наглядова Рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕМ ЛАйФ», 

код ЄДРПОУ 32310874 (надалі  Товариство) відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514VI із змінами і доповненнями 
(далі – Закон), повідомляє, що, на заміну рішення Наглядової Ради від 18.02.2013, 
річні Загальні Збори Акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) відбудуться 
«08» квітня 2013 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 під. 3, пов. 3, 
зал засідань «Амстердам».

ПОРЯДОК ДЕННИй 
Визначення складу лічильної комісії.1. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 2. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, перед-3. 

бачених Законом.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2012 рік.4. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік.5. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2012 рік.6. 

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 10.00 до 
10.45 у день скликання Загальних зборів за вищезазначеною адресою. Перелік акціо-
нерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається на 24.00 02.04.2013. 
При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних зборів кожний акціонер по-
винен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи 
(представника) акціонера додатково до цього мати довіреність на право представляти 
акціонера на Загальних зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

Акціонери можуть ознайомитися з усіма документами та інформацією, 
пов’язаними з вищезазначеним порядком денним загальних зборів акціонерів за 
адресою: м. Київ, вул. Іллінська , 8 під. 3 пов.3 з 9:00 до 18:00 в робочі дні, а в день 
проведення Загальних зборів – за вказаним місцем їх проведення та/або шляхом наді-
слання запиту електронною поштою на електронну адресу: Legal@fidem.ua. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Голова 
Правління.Тел. для довідок (044) 590-44-66

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис.  грн.)

Найменування показника Період
звітній попередній

Усього активів  195610 137801
Основні засоби  2361 2839
Довгострокові фінансові інвестиції  82425 45892
Запаси 661 737
Сумарна дебіторська заборгованість  2260 2868
Грошові кошти та їх еквіваленти 54738 56834
Нерозподілений прибуток (197517) (149278)
Власний капітал 63462 53435
Статутний капітал 45947 45375
Довгострокові зобов'язання 166 96
Поточні зобов'язання 18496 13486
Чистий прибуток (збиток) (48239) (57885)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45559682 45045205
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 162 164

Голова Правління     Гійсберт Доротеус Юкен

Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2013р. о 1200 за адресою:  
м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4а, оф. 230. Реєстрація акціонерів для участі у За-
гальних Зборах відбудеться 25 квітня 2013р. з 11-00 до 11-45. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19.04.2013р. 

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1) Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів;
2) Про результати діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження річної 

фінансової звітності Товариства;
3) Про розподіл прибутку і збитків Товариства;
4) Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства
5) Про затвердження планів Товариства на 2013 рік.
6) Про затвердження змін до Регламенту Товариства
7) Про затвердження укладених Договорів зі Зберігачем Товариства
8) Про затвердження укладених Договорів з Компанією з управління активами 

Товариства
9) Про подовження строку діяльності Товариства
Акціонери мають змогу ознайомитися з документами щодо питань які вино-

сяться на голосування кожного робочого дня з 10-00 до 17-00 за адресою м. Київ, 
вул. Верхній Вал, буд .4а, оф. 230. Довідки за телефоном: (044) 393-23-10.Поса-

дова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Фойл Ірина Павлівна. 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)* 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів    104 907  
Основні засоби    0 0  
Довгострокові фінансові інвестиції    0 0  
Запаси   0 0  
Сумарна дебіторська заборгованість    0 0  
Грошові кошти та їх еквіваленти   15 24  
Нерозподілений прибуток   (247)   86
Власний капітал   103   904
Статутний капітал   50 650   50 650
Довгострокові зобов'язання   0 0  
Поточні зобов'язання   0 0  
Чистий прибуток (збиток) (333) (551)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 214 308
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   246   0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

 468   0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   3   3

Повідомлення про проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД 
«БІРЖОВИй ІНДЕКСНИй ФОНД УКРАЇНИ» (надалі -Товариство) 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд .4а
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№46, 7 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИх ДОРІГ 
УКРАЇНИ 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Державне агентство автомобільних доріг України.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: орган державної влади.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37641918.
1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 9.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 287 22 55, 287 11 05.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vtc@ukravtodor.gov.ua.
1.7. Адреса сторінки мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

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

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: лістинг цінних 
паперів. 

2. Текст повідомлення
«Приватне акціонерне товариство «ФБ «Перспектива» листом від 28.02.2013  

№ 13/02/28-01 повідомило Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) 
про внесення 28.02.2013 року відсоткових іменних облігацій серії «А» та серії «В» до Біржо-
вого реєстру другого котирувального рівня лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива».

Дані про цінні папери, що включені до Біржового реєстру другого котирувального рівня 
лістингу: 

- відсоткові іменні облігації серії «А»:
Форма існування – бездокументарна.• 
Номінальна вартість однієї облігації – 1000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.• 
Загальна номінальна вартість облігацій – 2 000 000 000,00 (два мільярди) гривень  • 

00 копійок.
Кількість цінних паперів – 2 000 000 (два мільйони) штук.• 
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - № 304/2/12.• 

 відсоткові іменні облігації серії «В»:
Форма існування – бездокументарна.• 
Номінальна вартість однієї облігації – 1000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.• 
Загальна номінальна вартість облігацій – 2 000 000 000,00 (два мільярди) гривень  • 

00 копійок.
Кількість цінних паперів – 2 000 000 (два мільйони) штук.• 
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - № 305/2/12.• 

Дата реєстрації випуску відсоткових іменних облігації серії «А» та серії «В»: 25.12.2012 року.
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Дер-

жавна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Внесення відсоткових іменних облігацій Укравтодору серії «А» та серії «В» до лістингу 

ПАТ «ФБ «Перспектива» прийнято рішенням Колегії Державного агентства автомобільних 
доріг України від 28.02.2013 року № 3.

3. Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 
заступник Голови      Галушко В.О.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕДИТПРОМБАНК» 

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому 
виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство

 «Кредитпромбанк»
1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

21666051

1.4. Місцезнаходження емітента 01014, Київ, бульвар Дружби народів, 38
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 4907231, (044) 4907285

1.6. Електронна поштова адреса емітента Emitent@kreditprombank.com  
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kreditprombank.com

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій

2. Текст повідомлення
05 березня 2013 року ПАТ «Кредитпромбанк» отримав зведений обліковий реєстр 

власників акцій ПАТ «Кредитпромбанк» станом на 04 березня 2013 року від ПрАТ 
«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» згідно зі зведеним обліковим реєстром 
власників акцій ПАТ «Кредитпромбанк» та оприлюднює таку інформацію:

- пакет акцій акціонера – фізичної особи, розмір частки акціонера до зміни скла-
дав 0% від статутного капіталу ПАТ «Кредитпромбанк» після зміни складає 100% від 
статутного капіталу ПАТ «Кредитпромбанк»;

- пакет акцій FINTEST HOLDING LIMITED / ФІНТЕСТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД/ (Kallipoleos 
& Damaskinou,1 VIOLARIS COURT, 3rd floor, Flat/Office 302 P.C. 1070, Nicosia, Cyprus /
Калліполеос та Дамаскіну, 1 ВІОЛАРІС КОРТ, 3 поверх, оф. 302. Р.С. 1070. Нікосія. 
Кіпр/) розмір частки до зміни складав 28,72% від статутного капіталу ПАТ «Кредит-
промбанк», після зміни складає 0% від статутного капіталу ПАТ «Кредитпромбанк»;

  - пакет акцій KALOUMA HOLDINGS LIMITED /КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД/  
(13 Karaiskaki Street, CY3032 Limassol, Cyprus (13 Караіскакі Стріт, СY3032 Лімасол, 
Кіпр) розмір частки до зміни складав 47,78 % від статутного капіталу ПАТ «Кредит-
промбанк», після зміни складає 0 % від статутного капіталу ПАТ «Кредитпромбанк»;

- пакет акцій HOMERTRON TRADING LIMITED / ХОМЕРТРОН ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД/ 
(Third Floor, Foley Street, Dublin 1 / 3 поверх, вул. Фолів, Дублін 1/) розмір частки до 
зміни складав 23,50 % від статутного капіталу ПАТ «Кредитпромбанк» після зміни 
складає 0 % від статутного капіталу ПАТ «Кредитпромбанк».

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор департаменту фондових 
операцій і довірчого управління 

_______ В.О.Зінніков

(найменування посади) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05 березня  2013 року

В.о. Голови Правління (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПрАТ «ПРОМСНАБ», ЄДРПОУ 23598684 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження Товариства:
Приватне акціонерне товариство «Промснаб» (далі – Товариство), яке знаходиться за 

адресою: Україна, 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1,  
тел. (272) 6-01-83, 6-01-78.

Дата, час та місце проведення  чергових Загальних зборів: «10» квітня 2013 р., об 10.00 
годині, Україна, 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Б.хмельницького, 1.

Дата реєстрації учасників Загальних зборів: «10» квітня 2013 р.
Початок реєстрації учасників Загальних зборів: о 9.00 годині.
Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: о 9 годині 30 хвилин.
Дата та час відкриття Загальних зборів: «10» квітня 2013 р. о 10.00  годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:                       

«4» квітня  2013 р
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що по-

свідчує їх особу, а представникам акціонерів – також відповідну довіреність, оформлено 
згідно з чинним законодавством України.

Порядок денний:
Про виступ фінансовим поручителем ПрАТ «Свинець» перед ПАТ «ПУМБ»1. 
Затвердження  Статуту Товариства в новій редакції.2. 

Ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного позачергових Загальних зборів 
акціонери Товариства можуть за адресою: Україна, 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, 
вул. Б.Хмельницького, 1, а також у день проведення Зборів. 

Місце ознайомлення: каб.101. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами: генеральний директор ПрАТ «Промснаб» Покуса Д.В. 

Телефон для довідок: (272) 60183, 60178.
Генеральний директор ПрАТ «Промснаб»                                                    Д.В. Покуса

ПРАТ «КИЇВДІПРОПОБУТ»
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Київський проектний iнститут пiдприємств побутового обслуговування» (надалі - Товари-
ство) відбудуться 29 квітня 2013 року о 16.00 за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 04080, м. Київ, вул. Терьохіна 8а на 4му поверсі в приймальні Голови праління. Реє-
страція акціонерів з 15.00 до 15.45. Для участі в зборах необхідно мати документ, який 
посвідчує особу (паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2012 р.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р.
4. Затвердження річного звіту, балансу за 2012 р.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 23.04.2013р. 

З матеріалами, що стосуються питань порядку денного Зборів, можна ознайомитись за 
адресою: 04080, м. Київ, вул. Терьохіна 8-а на 4-му поверсі в приймальні Голови правління 
згідно попередньої домовленості у робочі дні з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). 
Локтіонов І.В. - посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами. Тел. для довідок: (044) 468-5017.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2012/2011 
р.р.): Усього активів: 2083,8/1478,6; Основні засоби: 331,7/296,1; Довгострокові фінансові інвести-
ції: 0/0; Запаси: 250,7/233,6; Сумарна дебіторська заборгованість: 1318,2/803,6; Грошові кошти та 
їх еквіваленти: 55,8/17,9; Нерозподілений прибуток: 1030,4/882,5; Власний капітал: 1264,3/1116,4; 
Статутний капітал: 78,3/78,3; Довгострокові зобов’язання: 0/0; Поточні зобов’язання: 819,5/362,2; 
Чистий прибуток: 516,9/343,8; Середньорічна кількість акцій (шт.): 7830/7830; Кількість власних 
акцій, викуплених протягом періоду: 0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 9/9.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАДОВСЬКАГРОШЛЯхБУД» 
скликає загальні збори акціонерів 10.04.2013р. о 10.00 за адресою: херсонська обл., м. Скадовськ, 
вул. Пасічника, 27, з таким порядком денним: 1.Звіт директора про результати діяльності за 2012р. 
2.Звіт наглядової ради, звіт та висновки Ревізора. 3.Затвердження результатів діяльності, балансу 
товариства і розподілу прибутку за 2012р. 4. Внесення змін до статуту товариства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  04.04.13. 
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, 
звернувшись до директора. Реєстрація учасників зборів 10.04.13 з 09.00 до 09.50 за зазначеною 
адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛИСИчАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІйНА КОМПАНІЯ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Лисичанська  
нафтова інвестиційна компанія» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32292929
1.4. Місцезнаходження емітента 93100 Лисичанськ Свердлова, 371 оф 1 а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (06451) 4-64-32, 9-35-77
1.6. Електронна поштова адреса емітента ZAOLinik@tnk-bp.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації www.stockmarket.gov.ua; www.lisnpz.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Яковлєв Андрій Юрійович (паспорт: серія 61 10 номер 631348 вида-

ний 29.07.2010р. Відділом УФМС Росії по Рязанській області), звільнена з посади Гене-
рального директора  та переведена на посаду Директора по технологіям ПРАТ «ЛИНІК» з 
дня видачі  дозволу  на працевлаштування в Україні,  на підставі рішення Наглядової ради 
ПРАТ «ЛИНІК» від 04 березня 2013 року Протокол 04/03/13. Перебував на посаді з  
23 листопаду 2012 року. Посадова особа не володіє акціями емітента та не володіє част-
кою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: В.о. Генерального  
директора ПРАТ «ЛИНІК»(рішення про призначення прийнято засіданням  Наглядової 
ради від 11.04.2012р Протокол №11/04/12); директор по виробництву-головний інженер 
ПРАТ «ЛИНІК».

Посадова особа Данчук Ігор Васильович  (паспорт: серія СН номер 171927 виданий 
12.09.1996р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві) призначена на посаду Генерального 
директора з дня переводу Яковлєв Андрій Юрійович на посаду Директора по технологіям 
ПРАТ «ЛИНІК»,  на підставі рішення Наглядової ради ПРАТ «ЛИНІК» від 04 березня  
2013 року Протокол 04/03/13. Посадова особа не володіє акціями емітента та не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, на який призначено особу: на один рік. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: Генеральний директор Красноленинського НПЗ м. Нягань 
Російська Федерація.

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

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

Генеральний директор 
ПРАТ «ЛИНIК»

___________ Яковлєв А.Ю.

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

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИх ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ» 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Завод залізо

бетонних виробів «Полісся»
місцезнаходження згідно статуту: 14014, м.Чернігів, вул. Енергетиків, 1
Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «24» квітня 2013 року об 1200 

годині за адресою: 14014, м.чернігів, вул. Енергетиків, 1, зал засідань АБК
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 

11-00 до 11-45 за місцем проведення зборів.
Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 

«18» квітня 2013р. станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, 1. 
обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2012 році. 2. 
Затвердження звіту.

Звіт Наглядової ради за 2012р. Затвердження звіту.3. 
Звіт Ревізійної комісії за 2012р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.4. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та 5. 

Ревізійної комісії. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012р6. 
Затвердження порядку покриття збитків за 2012р. 7. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності   (тис. грн.)

Показник Період Показник Період
2012р. 2011р. 2012р. 2011р.

Усього активів 2856.4 3245.5 Статутний капітал 804.0 804.0
Основні засоби 2806.5 3229.6 Довгострокові зобов’язання - -
Довгострокові 
фінансові інвестиції

- - Поточні зобов’язання 201.9 164.4

Запаси 0.1 0.5 Чистий прибуток (збиток) (435.5) (391.0)
Сумарна дебіторська 
заборгованість

64.1 15.3 Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

80401000 80401000

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

0.3 0.5 Кількість власних акцій, 
викуплених  протягом 
періоду (шт.)

- -

Нерозподілений 
прибуток

1841.6 2277.1 Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Власний капітал 2645.6 3081.1 Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

14 14

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представни-
кам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного за-
конодавства України. Представникам акціонерів-юридичних осіб – документи, що 
підтверджують повноваження на здійснення представництва від імені юридичних 
осіб. 

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 
до 15.00 за адресою: 14014, м.Чернігів, вул. Енергетиків, 1, кабінет голови правління 
в приміщенні АБК 4-й поверх, а в день проведення загальних зборів також у місці їх 
проведення. 

Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є голова правління Певневець О.Г.

Довідки за телефоном: (0462)  662378                                                      
Наглядова рада.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬККОКС» 

У зв’язку з технічною помилкою в повідомлені про проведення річних загальних 
зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ДОНЕЦЬККОКС» (ідентифіка-
ційний код 00191112), опублікованому в Бюлетені «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» №44 від 05.03.2013р., замість слів «ідентифіка-
ційний код 0019112» правильно читати «ідентифікаційний код 00191112».

Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій
приватного акціонерного товариства «Транснаціональна корпорація «Граніт»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОУКРСТРОй»,
враховуючи положення статті 64 закону України «Про акціонерні товариства» щодо прид-
бання значного пакету акцій товариства, повідомляє про свій намір придбати прості іменні 
акції приватного акціонерного товариства «Транснаціональна корпорація «Граніт» (Код  
ЄДРПОУ: 32805271), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Івано
Франківськцементетерніт» (Код ЄДРПОУ: 34436257), у кількості 135 000 (сто тридцять 
п’ять тисяч) штук. 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

ПРАВЛІННЯ ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФІНРОСТБАНК»

повідомляє, що 12 квітня 2013 року об 13:00 в приміщенні АТ «ФІНРОСТБАНК» за адре-
сою: м. Одеса, прт Ак. Глушка, 13, кімната 3. відбудуться річні Загальні збори акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ФІНРОСТБАНК».

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 12.30 год. 12.04.20113.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 12.59 год. 12.04.2013.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - на 24 годину 

08 квітня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

1) Обрання Секретаря Загальних Зборів, затвердження порядку голосування на Зборах.
2) Обрання Лічильної комісії.
3) Про затвердження річного звіту Правління про результати роботи АТ «ФІНРОСТ-

БАНК» за 2012 рік.
4) Про затвердження річного звіту Спостережної Ради АТ «ФІНРОСТБАНК» за 2012 рік.
5) Про затвердження річного звіту ревізійної комісії АТ «ФІНРОСТБАНК» за 2012 рік.
6) Про затвердження річного звіту зовнішнього аудитора АТ «ФІНРОСТБАНК» за 2012 рік.
7) Про затвердження річного звіту АТ «ФІНРОСТБАНК» та результатів річної фінансової 

звітності й балансу АТ «ФІНРОСТБАНК» за 2012 рік.
8) Про розподіл прибутку, отриманого від фінансово-господарської діяльності АТ «ФІН-

РОСТБАНК» за 2012 рік.
9) Затвердження нової редакції положення про Спостережну Раду АТ «ФІНРОСТБАНК».
10) Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію АТ «ФІНРОСТБАНК».
11) Затвердження нової редакції положення про Правління АТ «ФІНРОСТБАНК».
12) Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання нових 

членів.
13) Про дострокове припинення повноважень членів Правління Банку та обрання нових 

членів.
14) Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради та обрання но-

вих членів.
Під час підготовки до Загальних зборів акціонерам надається право для ознайомлення 

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в приміщенні 
АТ «ФІНРОСТБАНК» за адресою: м. Одеса, пр-т Ак. Глушка, 13, кімната 3 у робочі дні з 09.00 год. 
до 17.00 год. та у день проведення Загальних зборів з 09.00 год.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Голова Правління АТ «ФІНРОСТБАНК»                                                             Іванічев А.С.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР!

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАДЄЖДА»

(місцезнаходження: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий  Ріг,  
вул. 27-го партз’їзду, 10) повідомляє Вас про те, що 12.04.2013р. о 08.00 годині  
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НАДЄЖДА» за адресою:  м. Кривий  Ріг, вул. 27го партз’їзду, 10, зал засідань 
(№ б/н).

Порядок денний:
Про обрання ТОВ «АФТ», як особи, що виконує повноваження лічильної ко-1. 

місії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів 
та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загаль-
них зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної 
комісії.

Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, 3. 

звіту Правління Товариства, звіту ревізійної комісії Товариства за 2012рік.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.4. 
Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій ре-5. 

дакції. 
Про призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту То-6. 

вариства та наділення їх відповідними повноваженнями.
Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів На-7. 

глядової ради Товариства.
Про прийняття рішення про визначення кількісного складу Наглядової ради То-8. 

вариства.
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.9. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами На-10. 

глядової ради Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 11. 

членами Наглядової ради Товариства.
Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Реві-12. 

зійної комісії Товариства.
Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.13. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Реві-14. 

зійної комісії Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 15. 

членами Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація учасників Зборів проводиться в день проведення Загальних зборів за 

місцем їх проведення з 07.00 до 07.45 год.
При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а для представ-

ників, також – належним чином оформлену довіреність на право участі у Зборах.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 

08.04.2013р.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати про-

ведення Загальних зборів (включаючи день проведення) акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів, в робочий час (з 9.00 до 17.00) в робочі дні (з понеділка по 
п’ятницю) за адресою:  м. Кривий  Ріг, вул. 27-го партз’їзду, 10, зал засідань (№ б/н), 
шляхом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріалами та 
зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження 
представника.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – голова правління Товариства Крюков Андрій Анатолійович.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 132 251 91 719
Основні засоби 64 881 47 907
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21 469 19 831
Сумарна дебіторська заборгованість 22 049 18 888
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 245 4 017
Нерозподілений прибуток 18 563 3 945
Власний капітал 126 682 11 291
Статутний капітал 101 325 525
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3 818 78 974
Чистий прибуток (збиток) 14 617 21 242
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 678 070 49 576
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 181 174

Телефон для довідок: (056) 4936630 
Правління ПАТ «НАДЄЖДА».

АКЦІОНЕРУ ПАТ «ВАСИЛІВСЬКИй хЛІБОКОМБІНАТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Василівський хлібокомбінат»

Публічне акціонерне товариство «Василівський хлібокомбінат» (далі – Товариство), код 
ЄДРПОУ – 00378201, місцезнаходження – 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Богдана 
Хмельницького, 3, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів , які відбудуться 
10 квітня 2013 року о 10:00 за адресою: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Богдана 
хмельницького, 3, в приміщенні актової зали.

Перелік питань, що виносятья на голосування:
1.Про обрання Голови та членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Василівський 

хлібокомбінат».
2.Про обрання Голови та секретаря загальних зборів ПАТ «Василівський хлібокомбінат».
3.Про затвердження порядку проведення загальних зборів ПАТ «Василівський хлібо-

комбінат». 
4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році та напрями діяльності Товари-
ства на 2013 рік. 

5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати 
діяльності в 2012 році ПАТ «Василівський хлібокомбінат».

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії про результати 
діяльності в 2012 році. Висновок щодо річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. 
Затвердження звіту та висновку. 

7.Про затвердження річного звіту ПАТ «Василівський хлібокомбінат» за 2012 рік. 
8.Про затвердження розподілу прибутку та збитків ПАТ «Василівський хлібокомбінат» 

за підсумками роботи за 2012 рік . 
9.Про прийняття рішення про викуп в акціонерів акцій ПАТ «Василівський хлібокомбінат».
10.Про встановлення порядку викупу в акціонерів акцій ПАТ «Василівський хлібокомбінат».
11.Про встановлення строку викупу в акціонерів акцій ПАТ «Василівський хлібокомбінат».
12.Про втановлення ціни (або порядку її визначення) викупу в акціонерів акцій ПАТ «Ва-

силівський хлібокомбінат».
13.Про втановлення дій ПАТ «Василівський хлібокомбінат» щодо викуплених в акціоне-

рів акцій ПАТ «Василівський хлібокомбінат».
Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти рішень, докумен-

ти необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, тощо...) під час підготовки до 
Загальних зборів на наступний робочий день з дати отримання Товариством запиту акціоне-
ра про необхідність отримання матеріалів для підготовки до загальних зборів, з понеділка 
по п’ятницю, з 9-30 до 17-00 год., за адресою: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Бог-
дана Хмельницького, 3, в кабінеті директора, а в день проведення Загальних зборів – також 
у місці їх проведення - актова зала.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час підготовки до за-
гальних зборів повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загальних зборів.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також за вчасне повідом-
лення акціонерів про проведення та про зміни у порядку денному Загальних зборів – дирек-
тор Здорик Володимир Олексійович.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах проводиться в день 
проведення загальних зборів з 9-00 години по 10-00 годину за місцем проведення загаль-
них зборів акціонерів: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Богдана Хмельницького, 3, 
в приміщенні актової зали.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, згідно 
якого буде проводитися реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах, складатиметь-
ся станом на 04 квітня 2013 року.

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі паспорт або доку-
мент, що його замінює; представникам акціонерів та юридичним особам – паспорт або до-
кумент, що його замінює, та довіренність, оформлену у відповідності до чинного законодав-
ства України або копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної 
особи.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності Товариства 

(тис.грн) 2012 рік
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 30152,4 29973,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25,2 141,2
Довгострокові фінансові інвестиції 7995,4 8032,4
Запаси 95,9 98,2
Сумарна дебіторська заборгованість 64,4 88,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 4,6
Нерозподілений прибуток (3367,2) (3212,3)
Власний капітал 29944,4 30099,3
Статутний капітал 30734,2 30734,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 28,7 53,1
Чистий прибуток (збиток) -154,9 -2,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 122 936 680 122 936 680
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

Директор  В.О. Здорик
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР 

ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ»  !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІчНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «АПТЕчНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 
22447055, місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20 (далі - Товари-
ство), які відбудуться 12 квітня 2013 року о 12.00 за адресою: 65026, м. Одеса,  
вул. Жуковського, 20, кімната №16 (2 поверх, вхід з двору). Реєстрація учасників за
гальних зборів з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для 
реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує 
особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та до-
кумент, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, 
оформлений згідно вимог чинного законодавства України.    

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської 

діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 

2012 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році та його затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізій-

ної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. 
7. Затвердження  річного звіту Товариства. 
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

чинним законодавством.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 

станом на 24 годину 8 квітня 2013 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-

тися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, 
кімната №4. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - ге-
неральний директор Ліпкіна А.Н.

Довідки за телефоном (048) 7205162
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 62494 68221
Основні засоби 24540 26029
Довгострокові фінансові інвестиції 2109 2109
Запаси 6269 9078
Сумарна дебіторська заборгованість 1147 1555
Грошові кошти та їх еквіваленти 690 1700
Нерозподілений прибуток 2001 3440
Власний капітал 6610 8049
Статутний капітал 1961 1961
Довгострокові зобов'язання 28150 13496
Поточні зобов'язання 27734 46676
Чистий прибуток (збиток) (-1439) 1664
Середньорічна кількість акцій (шт.) 392157 392157
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 254 307

* Між датою подання звіту та датою затвердження звіту можливі подальші зміни 
у зв’язку з переходом ПАТ «АМ «Фармація» на міжнародні стандарти фінансової звіт-
ності 

Виконавчий орган Товариства

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УНІВЕРСАМ2» 

Повідомлення 
про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Універсам2»
Місцезнаходження товариства:03062,  м. Київ, проспект  Перемоги, 94/1
Дата, час та місце  проведення загальних зборів 11 квітня 2013року о 1100 годин за 

адресою: 03062,  м. Київ, проспект  Перемоги, 94/1, 2й поверх, кімната №1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 10-00 до 

10-45 за місцем проведення зборів.
Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  

05 квітня  2013р. станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту та порядку проведення 1. 
загальних зборів акціонерів.

Обрання членів лічильної комісії.2. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2010- 2012 ро-3. 

ках. Затвердження  річного звіту.
Звіт Ревізійної комісії за 2010- 2012 роках. Затвердження звіту і висновків Ревізійної 4. 

комісії та балансу Товариства.
Звіт Наглядової ради за 2012рік. Затвердження звіту.5. 
Прийняття  рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ре-6. 

візійної комісії. 
Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012рік.7. 
Затвердження розміру річних дивідендів.8. 

9.   Затвердження внутрішніх документів товариства.
10. Прийняття рішення  про вчинення значного правочину, попереднє схвалення знач-

них правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності   (тис. грн.)

Найменування показника         період
2009 2010 2011 2012

Усього активів 1482 1432 1885 1871
Основні засоби 1205 1144 1360 1299
Довгострокові фінансові інвестиції - - - -
Запаси - - - -
Сумарна дебіторська заборгованість 161 177 261 300
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1 192 201
Нерозподілений прибуток - - - -
Власний капітал 1164 1111 1251 1258
Статутний капітал 342 342 342 342
Довгострокові зобов'язання - - - -
Поточні зобов'язання 318 321 627 620
Чистий прибуток (збиток) (89) (53) 246 42
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1368903 1368903 1368903 1368903
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- -- -- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- -- -- --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

11 12 6 5

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам 
акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

Порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися  
під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення 
загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у 
робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03062,  м. Київ, проспект  Перемоги, 94/1, бухгалте-
рія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою 
товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова 
правління Кеба Микола Олександрович. 

Довідки за телефоном: (044)4002000 .
Голова правління

місцезнаходження якого: Україна, 65023, м. Одеса, вул. Садова,3
Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 

ВАТ «Одесаобленерго», що відбудуться 11 квітня  2013 року о 10 годині 00 хвилин за адре-
сою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 4й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 45 хвилин до 09 години  
45 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - 
паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде 
складено станом на 24 годину 07 квітня 2013 року. 

Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів 1. 
ВАТ «Одесаобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціоне-
рів ВАТ «Одесаобленерго».

Про підтвердження рішення уповноваженого органу щодо затвердження резуль-2. 
татів та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ВАТ «Одеса-
обленерго».

Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства щодо 3. 
прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій по розміщенню акцій та 
збільшенню статутного фонду.

Про внесення змін до Статуту ВАТ «Одесаобленерго».4. 
Про внесення змін до внутрішніх положень та документів ВАТ «Одесаобленерго».5. 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного поза-
чергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ВАТ «Одесаобленерго» –  
м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 3-й поверх, кімната 307, у робочі дні (понеді-
лок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00, перерва з 12.12 до 13.00), а в день 
проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами –директор фінансовий Стрюченко О.М.

Телефони для довідок: (048) 7052156, 7052056.
Правління ВАТ «Одесаобленерго»

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАчАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» 
(місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21) повідом-

ляє про проведення річних загальних зборів Товариства 23 квітня 2013 року о 12:00 у Кон-
ференцзалі заводоуправління Товариства (2 поверх 9 поверхової будівлі інженерного кор-
пусу, офіс 232) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 (кінцева 
зупинка тролейбусного маршруту №15).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства у 2013 році.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами про-
ведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2012 році.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства 

на 2013 рік.
10. Затвердження на 2013 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових 

порук по зобов’язанням третіх осіб.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з ними.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, 

буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних 
зборів, тобто на 24 годину 17 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах Това-
риства буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів 23 квітня 2013 року з 
09:40 до 11:40.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних 

зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, 
який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами 
загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати прове-
дення загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Столєтова, 21, офіс 408 (4 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу).

В день проведення загальних зборів 23 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з 
матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред’явленні доку-
мента, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред’явленні довіреності, оформ-
леної у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Прав-
ління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-83-47, 35-83-49
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний (2012) попередній (2011)
Усього активів 6 347 651 5 650 156
Основні засоби 2 463 037 2 543 514
Довгострокові фінансові інвестиції 243 -
Запаси 932 606 874 032
Сумарна дебіторська заборгованість 2 803 408 2 033 577
Грошові кошти та їх еквіваленти 148 357 199 033
Нерозподілений прибуток 1 701 772 1 429 751
Власний капітал 1 377 474 1 593 018
Статутний капітал 100 000 100 000
Довгострокові зобов’язання 1 746 699 1 358 414
Поточні зобов’язання 1 421 706 1 168 973
Чистий прибуток (збиток) 45 934 -26 551
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 000 000 400 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 783 7 066
Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 

(код ЄДРПОУ 20280450, місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49101, 
м.  Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 15), надалі – Банк, повідомляє про проведення 09 квітня 
2013 року річних Загальних зборів акціонерів Банку. Початок річних Загальних зборів об 
11:00 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 15, кімната 31.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах від-
будеться 09 квітня 2013 року з 10:00 год. до 11:00 год. за місцем проведення Загальних 
зборів: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 15, кімната 31.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів 
Банку, буде складений станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних 
зборів, тобто на 24 годину 03 квітня 2013 року, у порядку встановленому діючим законо-
давством.

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

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

рів Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Земельний Капітал».
3. Про обрання секретаря річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Комерційний банк «Земельний Капітал».
4. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк 

«Земельний Капітал» про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Про розгляд звіту Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Комер-
ційний банк «Земельний Капітал» про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

6. Про розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії про результати перевірки фінансо-
во-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Зе-
мельний Капітал» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

7. Про розгляд звіту зовнішнього аудитора (аудиторського висновку) про результати 
аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Зе-
мельний Капітал» за 2012 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

8. Затвердження фінансового звіту Публічного акціонерного товариства «Комерційний 
банк «Земельний Капітал» за 2012 рік та результатів діяльності Публічного акціонерного 
товариства «Комерційний банк «Земельний Капітал» за 2012 рік.

9. Про розподіл прибутку Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Зе-
мельний Капітал».

10. Про затвердження розміру річних дивідендів Публічного акціонерного товариства 
«Комерційний банк «Земельний Капітал».

11. Про затвердження договорів, укладених Публічним акціонерним товариством «Ко-
мерційний банк «Земельний Капітал» з інсайдерами, умови яких не встановлені внутріш-
ньобанківськими положеннями.

12. Про виконання Заходів щодо перспектив розвитку капітальної бази Публічного ак-
ціонерного товариства «Комерційний банк «Земельний Капітал» (програми капіталізації) на 
період 2012-2022 років в частині збільшення статутного капіталу.

13. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери Банку мають можливість 

ознайо митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного. Ознайомлення з документами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного по-
відомлення до 08 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 9:00 год до 17:00 
годин за місцезнаходженням Банку: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, буд. 15, а у 
день проведення зборів - за місцем їх проведення. 

Довідки можна отримати за телефоном: (056) 778-16-17. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлена акціонерів з документами – за-

ступник начальника юридичного управління Пільх А.В.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних 

зборів, вносяться у порядку та в строки, встановлені діючим законодавством та надаються 
Спостережній раді через посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлена акціонерів 
з документами.

Основні показники фінансового-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 
Період

звітний 2012 рік попередній 2011 рік
Усього активів 231 633 227 553
Основні засоби 36 686 37 046
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 57 41
Сумарна дебіторська заборгованість 630 490
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 793 16 380
Нерозподілений прибуток 79 76
Власний капітал 107 877 105 937
Статутний капітал 95 220 95 220
Довгострокові зобов’язання 59 733 92 664
Поточні зобов’язання 64 023 28 952
Чистий прибуток (збиток) 79 76
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9 522 050 000 3 822 050 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом пе-
ріоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 106 115
Голова Правління Петренко О.Ф.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АВТОДЕТАЛЬ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Ро-
боча, 23-В, ЄДРПОУ 00232294

Шановні акціонери!
Правління Відкритого акціонерного товариства «Автодеталь» повідомляє Вас, що 24 

квітня 2013 року о 09:30 годині за адресою: 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 23-В, к.1 
відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 24 квітня 2013 
року з 08.50 год. до 09.20 год. за адресою: 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 23-В, к.1

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 
відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному 
станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24:00 год 18.04.2013 року.

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

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обран-
ня лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних 
зборів акціонерів.

2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 
рік та основні напрямки розвитку на 2013 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2012 рік.

4. Звіт Спостережної (Наглядової) ради Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження плану розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік та нормативів 

розподілу прибутку на 2013 рік.
7. Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної (Наглядової) Ради То-

вариства.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з докумен-

тарної форми в бездокументарну форму.
11. Зміна найменування товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у 

відповідність нормам чинного Законодавства.

12. Затвердження внутрішніх положень
13. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Відкритого акціонерного товариства «Автодеталь»

за міжнародними стандартами звітності

Найменування показника 2011 рік 2012 рік

Усього активів 4409,2 235,8

Основні засоби (залишкова вартість) - -

Довгострокові фінансові інвестиції 4408,1 234,4

Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість - -

Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 1,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1600,8 -5781,9

Власний капітал 4391,7 210,6

Статутний капітал 5992,5 5992,5

Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 17,5 25,2

Чистий прибуток (збиток) -1600,8 -5781,9

Середньорічна кількість акцій (шт.) 3659564 3659564

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Ознайомлення з матеріалами відбувається до 24 квітня 2013 року з понеділка по четвер, 
з 08:00 год. до 17:00 год. (Обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за адресою: 49008, м. 
Дніпропетровськ, вул. Робоча, 23-В, Відкрите акціонерне товариство «Автодеталь». Відпо-
відальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Костенко Т.О.

24 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у 
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (056) 31-00-00.
Правління Товариства

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента 

ПРАТ «УКРЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
за 2011 р.

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГО-

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 49000, Дніпропетровська, Індустріальний, 

м. Дніпро петровськ, вул. Калинова, буд. 3
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32701923
1.5. Міжміський код та телефон: (0562) 333825
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 059677
1.7. Дата державної реєстрації: 19.12.2003 р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://ueg.firm.hostei.com

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній

Усього активів 175031,40 177709,80

Основні засоби (за залишковою вартістю) 0,00 0,00

Довгострокові фінансові інвестиції 101728,50 108328,50

Запаси 0,00 0,00

Сумарна дебіторська заборгованість 1396,30 1770,00

Грошові кошти та їх еквіваленти 19829,10 40025,40

Власний капітал 100144,20 102820,20

Статутний капітал 100000,00 100000,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4,90 2671,10

Довгострокові зобов’язання 60000,00 60000,00

Поточні зобов’язання 14887,20 14889,60

Чистий прибуток (збиток) -2676,00 -162,50

Вартість чистих активів 100144,20 102820,20

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Органами управління є згальні збори, виконавчий орган.
Посадові особи: Директор Малий В.В.
Засновники емітента: ЗАТ «ФСД-Інвестментс», ЄДРПОУ 32701998, 

ПВКП «Полюс-М», ЄДРПОУ 32716805.
4. Інформація про цінні папери емітента: 

Вид, форма випуску та тип випущених цінних паперів - Акції. Іменні прості. Кіль-
кість випущених акцій (штук): 100000000. Розміщені повністю. Акції не включені до 
котирувального списку фондової біржі тому не перебувають в лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України. У звітньому періоді Товариство не змінювало особу, яка веде 
облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори відбулися 09.04.2011 р. Кворум: 100%
7. Інформація про дивіденди Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку: ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-

Дніпро консульт». ЄДРПОУ 24600006. Аудитор: Гаврилова О.М., Сертифікат аудито-
ра серії А № 005521 видано рішенням АПУ № 125 від 22.07.2003 р., продовжено до 
22.07.2013 р. рішенням АПУ № 191/2 від 26.06.2008 р.

ВИСНОВОК: Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку та 
облікова політика, на нашу думку, відповідають встановленим П(С)БО, іншій законодав-
чій та нормативній базі з питань бухгалтерського обліку в Україні. Перевірені фінансові 
звіти, показники яких узгоджені між собою, складені згідно до обраної концептуальної 
основи, відповідних П(С)БО та вимог діючого законодавства України, справедливо та 
достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31.12.2011 р. Зобов’язань за 
іпотечними цінними паперами товариство не має. Інформація про дії, які відбулися про-
тягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства 
та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених п.1 ст.41 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок», відсутня. Також відсутня інформація 
щодо порушення справ про банкрутство, рішення вищого органу.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 

05.03.2013 р., додатково інформація розміщена 05.03.2013 р. на сторінці http://ueg.firm.
hostei.com

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор, Малий Віталій Вікторович
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АГРОГАРАНТ»

(далі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: 83062, м. Донецьк, вул. Снегірівська, 12 А.
Дата та час проведення зборів: 08 квітня 2013 р. о 10:00.
Місце проведення зборів: 83062, м. Донецьк, вул. Снегірівська, 12 А (конференцзал).
Час та місце реєстрації учасників: з 09:30 до 09:45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02 

квітня 2013 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів 
акціонерів.

2. Звіт директора Товариства за підсумками діяльності у 2012 році.
3. Звіт наглядової ради Товариства за підсумками діяльності у 2012 році.
4. Звіт та висновки ревізора Товариства за підсумками діяльності у 2012 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсум-

ками роботи Товариства у 2012 році.
7. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства.
8. Розгляд та схвалення правочинів, вчинених з моменту проведення попередніх за-

гальних зборів акціонерів.
9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, про попереднє схвалення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийнят-
тя рішення, про надання повноважень на укладення таких правочинів.

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тися під час підготовки до загальних зборів за адресою: 83062, м. Донецьк, вул. Снегірів-
ська, 12 А, кімната № 3. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами - Герасименко Сергій Валентинович.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - 
документ, що посвідчує особу і доручення, оформлене у встановленому порядку.

Тел. для довідок: (062) 349-47-55, 349-47-56.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

звітний попередній 
Усього активів 235321 147960
Основні засоби 1731 1735
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 65075 36821
Грошові кошти та їх еквіваленти 24719 32869
Нерозподілений прибуток 178449 87517
Власний капітал 197199 106364
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 6313 2406
Чистий прибуток (збиток) 90835 45694
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000000 15000000
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) 6 5

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХЛIБ»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Хлiб»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публiчне акцiонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00381545;
1.4. Місцезнаходження емітента: 52005, Днiпропетровська обл., Днiпро петровсь-

кий р-н, смт. Ювiлейне, вул. Теплична, б. 27/С;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0567) 90-08-08, (0567) 90-08-08;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vat00381545@estock.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://pao-hleb.com;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Посадова особа: Генеральний директор Третяк Андрiй Леонiдович (паспорт: серiя 

КН номер 374028 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України Полтавської областi 
22.03.1997 р.) звiльнена 04.03.2013 року.

Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 22.10.2012 року.
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПАТ «Хлiб» (протокол вiд 04.03.2013 року).
Посадова особа: Генеральний директор Кучерявко Сергiй Анатолiйович (паспорт: 

серiя СА номер 301378 виданий Мелiтопольським МВ УМВС України в Запорiзькiй 

областi 03.11.1996 р.) призначена з 05.03.2013 р.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: механiк (Диксон-

ське териториальне управлiння по гiдрометеорологiї), слюсар-iнструментальник 
(Мелiтопольський моторний завод), вантажник (Мелiтопольський завод безалко-
гольних напоїв), спецiалiст II та I категорiї, в.о. голови комiтету по справам молодi, 
в.о. завiдуючого вiддiлом соцiальної реабiлiтацiї Управлiння у справах сiмї та 
молодi (Мелiтопольський мiськвиконком), мастер (Виробниче житлове ремонтно-
екстплуатацiйне обєднання), експерт кредитного вiддiлу (Мелiтопольське вiддiлення 
КБ «Приватбанк»), начальник вiддiлу СБ (ВАТ «Мелiтопольський елеватор»), 
iнспектор з кадрiв (ПП «Клiнок»), заступник директора, директор (ДП «Клiнок-
Пiвдень»), комерцiйний директор, директор (ТОВ «Запорiзький пивоварний завод № 
1»), директор (ТОВ «Запорiзький пивоварний завод»), заступник директора з марке-
тингу (ТОВ «Мелiтопольський завод пiдшипникiв ковзання»), заступник директора з 
виробництва (ТОВ «Фактор»), директор (ДП «ЮМаК»), керiвник проекту та програм 
(ПП «НВП «ХП «Мультимiкс»), заступник директора з виробничих питань (ТОВ «ТД 
«Золотий урожай», ТОВ «КК «Золотий урожай», ПАТ «Хлiб»).

Рiшення прийнято Наглядовою радою ПАТ «Хлiб» (протокол вiд 04.03.2013 року).
3. Підпис

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор Кучерявко Сергiй Анатолiйович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИМЕЛЕКТРОМАШТОРГ», 

місцезнаходження: 95047, АР Крим, м. Сімферополь, Миколаївське шосе, 3 км, по-
відомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
12.04. 2013 р. о 16:00 годині на першому поверсі адміністративного корпусу в залі їдаль-
ні, за адресою: м. Сімферополь, Миколаївське шосе, 3км.

Реєстрація акціонерів з 14:30 до 15:30 за місцем знаходження Товариства. При собі 
мати документ що засвідчує особу, а представникам – доручення та паспорт.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах, буде складено 
на 24 годину 08.04.2013 р.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами щодо питань підготовки 
до річних загальних зборів за місцезнаходженням Товариства у відділі кадрів, у робочі дні з 8:00 
до 16:45 годин, перерва на обід з 12:00 до 12:45, та в день проведення зборів до їх початку.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів-начальник відділу кадрів Зінов’ єва Л.І.
Довідки по телефону: (0652) 48-15-77.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання секретаря річних загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р., та 

затвердження річного звіту. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р., та його затвердження.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків ревізійної комісії.
7. Звіт головного бухгалтера про виконання податкової та платіжної дисципліни.
8. Затвердження розподілу прибутку за 2012 р. Плановий розподіл прибутку на 2013 р.
9. Про відкликання та обрання Виконавчого органу Товариства.
10. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з ними, визначення розміру їх вина-
городи, обрання особи, уповноваженої на підписання даних договорів.

11. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які будуть здійснюватись То-

вариством в процесі господарчої діяльності.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства(тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА
 ПЕРІОД

ЗВІТНИЙ ПОПЕРЕДНІЙ
Всього активів 22647 21780
Основні засоби 5896 5689
Довгострокові фінансові інвестиції 328 328
Запаси 10786 12726
Сумарна дебіторська заборгованість 5592 3017
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 4
Нерозподілений прибуток 1304 1587
Власний капітал 14874 14702
Статутний капітал 3842 3842
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 7773 7078
Чистий прибуток 172 283
Середньорічна кількість акцій, шт. 15368256 15368256
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 69 71
Голова правління-генеральний директор ПАТ «Кримелектромашторг» О. В Сміліна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Наглядова рада 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТАРОКРИМСЬКИЙ» 

(далі – Товариство), місцезнаходження: 97323 АР Крим, Кіровський район, с. Перво-
майське, вул. Курортна,1 повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2013 року о 10:00 годині за адресою: АР Крим, Кіров-
ський район, с. Первомайське, вул. Курортна, 1 (каб. директора).

Реєстрація акціонерів з 9:00 до 9:50 годин за місцем проведення зборів.
Акціонерам необхідно мати: документ, що підтверджує особу, представникам акці-

онерів - довіреність на право участі та голосування в Зборах та документ, що засвідчує 
особистість.

Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт генерального директора про результати роботу Товариства за 2012 рік та його 

затвердження.
4. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік та його затвердження.
5. Звіт Ревізора про роботу за річним звітом і балансом за 2012 рік, висновок ревізора 

про роботу за річним звітом і балансом за 2012 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку ПрАТ «Старокримський» за результатами роботи в 2012 році та 

затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2013 році.
8. Розгляд звернення до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇН-

СЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» з питанням перегляду умов кредитних договорів, договорів 
застави та договорів поруки.

9. Надання повноважень з підписання від імені Товариства необхідних договорів із 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 2012 рік Попередній 2011 рік
Всього активів 219139 189976
Основні засоби 34480 26201
Довгострокові фінансові інвестиції 8999 8999
Запаси 1127 1435
Сумарна дебіторська заборгованість 138328 115849
Грошові кошти і їх еквіваленти 2438 3009
Неподілений прибуток 176307 147531
Власний капітал 190051 161275
Статутний капітал 10519 10519
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 770 1251
Чистий прибуток (збиток) 28776 43535
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 283 311
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 

08.04.2013 року.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком 

денним Зборів за адресою: АР Крим, Кіровський район, с. Первомайське, вул. Курортна, 
1 приймальня. Робочі дні для ознайомлення акціонерів з документами Товариства, необ-
хідними для прийняття рішень з питань викладених у порядку денному – з понеділка по 
п’ятницю, робочий час з 8:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 13:00. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів - юрист Сурмачевська О.Г.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються у письмовій формі відповідно до 
вимог чинного законодавства України за адресою ПрАТ «Старокримський» не пізніше ніж 
за 20 днів до скликання Зборів.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЯ»!
ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» (код за ЄДРПОУ 33770783, місцезнаходження: 49000, 

м.  Дніпро петровськ, вул. Карла Лібкнехта, буд. 18, кв. 2) (далі за текстом – Товариство) 
повідомляє про скликання 08 квітня 2013 року річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів: 08 квітня 2013 року об 10:00 год.
Місце проведення річних загальних зборів: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Ліб-

кнехта, буд. 18, кв. 2.
Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: 08 квітня 2013 року о 9:30 год.
Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: 08 квітня 2013 року о 

10:00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-

рах - на 24 годину 02 квітня 2013 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2012 рік.
4. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2012 році.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і ви-

сновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку 
(дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про внесення змін до регламенту Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року, визначення їх характеру та граничної сукупної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» за 2012 рік (тис. грн.):

Найменування показника
Період

2011 рік 2012 рік 
Усього активів 149388 152671
Основні засоби 233 -
Довгострокові фінансові інвестиції 54000 54000
Запаси 403 -
Сумарна дебіторська заборгованість 6929 41515
Грошові кошти та їх еквіваленти 48595 10191
Нерозподілений прибуток 96412 100917
Власний капітал 148166 152671
Статутний капітал 50420 50420
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1222 -
Чистий прибуток (збиток) 6828 4505
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4598 4598
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -
Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (пас-

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

Ознайомитись з документами пов’язаними з порядком денним зборів можна за місцез-
находженням Товариства, а саме: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, буд. 18, 
кв. 2, з понеділка по п’ятницю з 10:00 год. до 17:00 год., шляхом письмового звернення до 
особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів – Голова Наглядової ради Конко-
лович Яна Ігорівна.

Телефон для довідок (056) 373-93-09.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ВИРОБНИЦТВУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента. - Публічне акціонерне товариство «по виробництву 

сільськогосподарської техніки «Червона зірка»;
1.2. Організаційно – правова форма емітента - акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05784437;
1.4. Місце знаходження емітента - 25006, м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1;
1.5. Міжміський код, телефон та факс - (0522) 39-53-62, (0522) 39-53-62;
1.6. Електронна поштова адреса – pushkaruk@redstar.kr.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації – http://www.chervonazirka.com/about.html#Company_information;
1.8. Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згiдно рiшення наглядової ради ПАТ «Червона зірка», протокол № 10 вiд 05.03.2013 року, 

відбулися наступні зміни:
- звiльнено з посади члена правлiння ПАТ «Червона зiрка» Данильчука Геннадія Олексі-

йовича (паспорт: СА № 785126, виданий 18.07.1998 року Мелітопольським МВ УМВС України 

в Запорізькій області) у зв’язку зi звiльненням з товариства. Частка в статутному капіталі 
- немає. Членом правлiння перебував з 2011 року, на займаній посаді з 01.07.2010 року по 
29.12.2012 року. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає;

- звiльнено з посади члена правлiння ПАТ «Червона зiрка» Семенових Олександра Ана-
толійовича (паспорт: ЕВ № 036290, виданий 21.11.1995 року Кiровським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй області) у зв’язку зi звiльненням з товариства. Частка в статутному капіталі 
- немає. Членом правлiння перебував з 2011 року, на займаній посаді з 21.08.2012 року по 
18.02.2013 року. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає;

- призначено членом правління ПАТ «Червона зiрка» директора ПКЗМ Шамшура Сергія 
Івановича (паспорт: ЕА № 191536, виданий 15.11.1996 року Кіровським РВ УМВС України в Кі-
ровоградській області). Протягом своєї діяльності Шамшур С.І. обіймав посади: інженер-кон-
структор, в.о. інженера-конструктора 2 категорії, інженер-конструктор 1 категорії, інженер-
конструктор провідний, начальник бюро, керівник групи, керівник проекту, директор ПКЗМ. 
Призначений на посаду 19.02.2013 року безстроково. Частка в статутному капіталі - 0,001 %. 
Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає.

Згідно рішення наглядової ради від 05.03.2013 року змінився кількісний склад правління 
товариства, із 10 членів правління стало 9.

3. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління - генеральний директор С.Г.Калапа
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСЕНЕРГОМЕТ»
(місцезнаходження товариства: 49054, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 97) повідомляє про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 квітня 2013 року 
об 11:00 за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 102, офіс 3.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься за місцем проведення зборів 09 
квітня 2013 року з 10:30 до 10:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових 
загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 03 квітня 2013 року. На голосування 
у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим 
Генеральним директором Товариства, виносяться наступні питання:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства «Трансенергомет».
4. Про проведення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «ТРАНСЕНЕРГОМЕТ».
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під 

час підготовки до Загальних зборів - до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням Товариства (49054, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 97, адмі-
ністративний корпус, кабінет Генерального директора, кожної п’тниці з 10:00 до 12:00 години, а 
в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення: 49094, м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Перемоги, буд. 102, офіс 3 з 10:00 до 10:30 години.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний 
директор Шаповал В.П.

Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати паспорт або інший визначений чинним 
законодавством документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. 

Контактний телефон: (0562) 31-23-39.

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій серії N

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРТЕЛЕКОМ», 
код за ЄДРПОУ 21560766

Реєстраційний номер 41/2/12-Т
Дата реєстрації «04» травня 2012 р.

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

28.05.2012

фактична 13.11.2012
2. Дата закінчення розміщення випуску
(серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій)

27.05.2013 або до дати розміщення 
останньої облігації серії облігацій, якщо 
таке розміщення відбудеться до 
27.05.2013

фактична 11.02.2013
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
рішенням про розміщення облігацій та 
проспектом емісії облігацій)

2 000 шт. (дві тисячі штук)

фактично розміщених 2 000 шт. (дві тисячі штук)
4.Загальна номінальна вартість випуску (серії) 
облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн.

100 000 000,00 грн. (сто мільйонів 
гривень)

фактично розміщених, грн. 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів 
гривень)

5.Загальна сума, на яку розміщено облігації, 
грн.

104 070 580,00 грн. (сто чотири 
мільйони сімдесят тисяч п’ятсот 
вісімдесят гривень) 

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради:*

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації (грн.): 0

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу:*

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації (грн.): 0

Облігації, придбані працівниками емітента:* Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації (грн.): 0

*Заповнюється акціонерними товариствами.
Від емітента:
Тимчасово здійснюючий повноваження
Голови Правління                                           
ПАТ «Укртелеком»                  __________________                      І.В. Кравець
      М.П.
Від біржі:
ПАТ «Українська біржа»         __________________                      Ткаченко О.В.
Голова Правління
                                                                                                     М.П.
Від депозитарію:
Начальник управління            __________________                      Турчина Ю.В.
обслуговування клієнтів
                                                                                                     М.П.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

АКЦІОНЕРУ

ПАТ «ОВРУЦЬКИй хЛІБОЗАВОД»
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
Публічного  акціонерного товариства «Овруцький хЛІБОЗАВОД»

Публічне акціонерне товариство «Овруцький ХЛІБОЗАВОД» (далі - Товариство), іденти-
фікаційний код -  00377727, місцезнаходження – 11101, Житомирська обл., Овруцький ра-
йон, м. Овруч, вул. Налепки-Репкіна, 10, повідомляє про проведення чергових Загальних 
зборів (надалі – Загальні збори), які відбудуться 26 квітня  2013 року об 11:00 за адресою: 
11101, Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. НалепкиРепкіна, 10, в приміщенні 
актового залу.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
Обрання  голови та секретаря загальних зборів  акціонерів.1. 
Обрання  голови та  членів лічильної комісії2. 
Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.3. 
Звіт генерального директора  про результати  фінансово-господарської діяльності 4. 

Товариства за 2012 рік.
Затвердження напрямків  діяльності  Товариства на 2013 рік.5. 
Звіт Ревізійної комісії   про результати  фінансово-господарської Товариства за 2012 рік. 6. 
Затвердження   річного  звіту  та балансу     за 2012 рік.7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) за 2012 рік8. 

Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти рішень, докумен-
ти необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, тощо…), з якими він може 
ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, на наступний робочий день з дати 
отримання Товариством запиту акціонера про необхідність отримання матеріалів для під-
готовки до Загальних зборів, з понеділка по п’ятницю, з 9 – 30 - до 17 – 00 год.,  за адресою: 
11101, Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул. Налепки-Репкіна, 10, кабінет 
приймальної, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час підготовки до За-
гальних зборів повинен містити:

П.І.Б. (найменування) акціонера;• 
Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;• 
Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загальних зборів.• 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також за вчасне повідом-
лення акціонерів про проведення та про зміни у порядку денному Загальних зборів – Гене-
ральний директор Куліш Валентина Петрівна.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах проводиться в день 
проведення загальних зборів з 8 години 30 хвилин по 10 годину 30 хвилин за місцем про-
ведення загальних зборів акціонерів: 11101, Житомирська обл., Овруцький район, м. Овруч, 
вул. Налепки-Репкіна, 10. 

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, згідно 
якого буде проводитися реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах, складатиметь-
ся станом на 22 квітня  2013 року.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати при собі паспорт або доку-
мент, що його замінює; представникам акціонерів та юридичним особам – паспорт або доку-
мент, що його замінює, та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства 
України або копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  3198 3380
Основні засоби  1741 1951
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 771 850
Сумарна дебіторська заборгованість  593 567
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 92
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 1038 960
Статутний капітал 459 459
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2160 2420
Чистий прибуток (збиток) 78 87
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1837456 1837456
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 123 126

Генеральний директор                                                                                        В. П. Куліш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕхНОСИСТЕМА» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості1. 
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Техносистема»;1.1. 
Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство;1.2. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32918722;1.3. 
Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 25-б, кампус 525;1.4. 
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 498-51-31; 498-51-00.1.5. 
Електронна поштова адреса емітента: 1.6. gridasova@transsystem.kiev.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 1.7. 

розкриття інформації: www.technosistema.pat.ua 
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.1.8. 

Текст повідомлення2. 
01 березня 2013 року одноосібним акціонером Товариства прийнято рішення (рішення 

№ 1/2013 від 01.03.2013 р.) про звільнення з посади Генерального директора Товариства 
Мостового Володимира Михайловича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). 
Мостовий Володимир Михайлович перебував на посаді Генерального директора Товариства 
з 17.05.2011 р. Частка у статутному капіталі Товариства – 0,000%. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням одноосібного акціонера № 2/2013 від 01.03.2013 р. прийнято рішення про 
обрання на посаду Генерального директора Товариства  Петлицького Ярослава Анатолійови-
ча (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Частка в статутному капіталі Товари-
ства – 0,000%. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 01.02.2011р. по 
28.02.2013 р. – юрисконсульт ТОВ «ТЕК «Транссистема». Обраний Генеральний директор 
Товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

01.03.2013 р. звільнено з посади головного бухгалтера Товариства Гридасову Олену Во-
лодимирівну (згоду на розкриття паспортних даних не надано) за власним бажанням (наказ 
№ 2/03-К від 01.03.2013 р.) Гридасова Олена Володимирівна перебувала на посаді головно-
го бухгалтера Товариства з 01.02.2007 р. Частка у статутному капіталі Товариства – 0,000%. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість 
звільненої особи на посаду головного бухгалтера нікого не призначено. Виконання обов’язків 
з ведення бухгалтерського обліку тимчасово покладено на Генерального директора Товари-
ства.

Підпис3. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор
ПрАТ «Техносистема»                                                                                Я.А. Петлицький
04.03.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІКОПОЛЬСЬКИй РЕМОНТНИй ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКО
ПОЛЬСЬКИй РЕМОНТНИй ЗАВОД».

1.2. Організаційно-правова форма емітента:  Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31167067.
1.4. Місцезнаходження емітента: 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь,  

пр. Трубників, 56.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел.:0 (5662) 91410, 
        факс.: 0 (5662) 91588
1.6. Електронна поштова адреса емітента:  denis.kuznichenko@nrp.interpipe.biz .
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: www.nrp.interpipe.biz.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення: Відо
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
04.03.2013 р. наказом Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» №104л/с від 04.03.13р., на підставі 
заяви Осипової О.В., призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ «НРЗ» Осипо-
ву Оксану Володимирівну (паспортні дані: паспорт серії СЮ №030278, виданий  
04 травня 2007 року Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області; не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента; непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має; акціями емітента не володіє).

Осипова О.В. призначена на посаду головного бухгалтера ПрАТ «НРЗ» безстроково. 
Осипова О.В. до призначення на посаду головного бухгалтера ПрАТ «НРЗ» займа-

ла наступні посади: з 03.12.10р. по 01.09.12р. займала посаду заступника головного 
бухгалтера головної бухгалтерії ПрАТ «НРЗ», з 01.09.12р. по 04.03.13р. займала по-
саду провідного бухгалтера з податкового обліку головної бухгалтерії ПрАТ «НРЗ». 

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

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

 Голова Правління ПрАТ «НРЗ» А.В. Дегтяр
МП 04 березня 2013р.

(дата)

ПРАТ «ФІРМА «РЕМП»
повідомляє, що у зв’язку з технічною помилкою інформацію, обубліковану у Відомостях 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27 лютого 2013р. №40 у рядку
Поточні зобовязання 64,5 71,60

Читати так
Поточні зобовязання 64,5 78,20

Телефон для  довідок – (062) 253 – 40 – 54

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКГІРМАШ»,

Код за ЄДРПОУ 05763702
місцезнаходження: Україна, 83005, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189

(далі за текстом «Товариство»)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 09 квіт

ня 2013 р. о 16.00 за адресою: Україна, 83005, м. Донецьк, вул. Купріна, 64 (у приміщенні 
актового залу Палацу культури імені ххІ з’їзду КПРС). 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
річних Загальних зборів акціонерів

Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів  1. 
акціонерів Товариства. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.  2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2012 рік.3. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.4. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.5. 
Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. 6. 
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.7. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.8. 
Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.9. 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)                                               

             Найменування показника Період
звітний2012 р. попередній2011 р.

Усього активів, тис. грн. 1 198 669 598 520
Основні засоби, тис. грн. 16 020 121 699
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн. - 518
Запаси, тис. грн. 57 504 85 689
Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 114 313 334 189
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 233 20 153
Нерозподілений прибуток (+),непокритий збиток(-)
тис.грн., тис. грн.

+159 174 - 48 369

Власний капітал, тис. грн. 173 079 12 494
Статутний капітал, тис. грн. 11 363 11 363
Довгострокові зобов'язання, тис. грн. 169 397 169 397
Поточні зобов'язання, тис. грн. 827 661 398 282
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 160 269 43 128
Середньорічна кількість акцій (шт.) 45 453 000 45 453 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1142 1 373

Основні показники наведено без урахувань коригувань  у зв'язку з розкриттям інформа-
ції згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Перелік акціонерів ПАТ «ДГМ», які мають право на участь у річних Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «ДГМ» призначених на 09 квітня 2013 року, складається станом на 24 годину 
03 квітня 2013 року. 

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДГМ» для здійснення персонального повідо-
млення про проведення 09 квітня 2013 р. річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДГМ» -  
18 лютого 2013р.

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних Загальних зборах акціонерів є Приватне акціонерне товариство «Всеукра-
їнський депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г,  
тел /факс: +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-41, +380 44 585-42-42, електронна скринька: 
info@ausd.com.ua; режим роботи з 9:00 до 18:00.  

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде 
здійснюватися Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ» 09 квітня 2013 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за місцем проведення річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, 83005, м. Донецьк, вул. Купріна, 64  
(у приміщенні актового залу Палацу культури імені ХХІ з’їзду КПРС). 

Для реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного 
законодавства України. 

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з матеріалами 
під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год.  
00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189, 
каб. 314, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх 
проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адре-
сою до Керівника департаменту правового забезпечення – Сініцина Руслана Леонідовича. 

За інформацією звертатися за телефоном: (062) 344-17-52. 
Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов’язком.
Директор ПАТ «ДГМ»     В.Ф. Кравчук

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКИй СУДНОБУДІВНИй – СУДНОРЕМОНТНИй 

ЗАВОД» 
(далі Товариство)

(місцезнаходження:  04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8) 
повідомляє, що  чергові загальні збори акціонерів товариства (надалі - Збори)

відбудуться 25 квітня 2013 року о 09.00 г.  
за адресою:  04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8,  зал засідань, каб. 215

Реєстрація учасників зборів відбудеться  з 8-00 до 08-50 в день проведення зборів
за місцем  проведення  зборів.

Порядок денний:
Обрання Лічильної комісії. 1. 
Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.2. 
Затвердження  порядку проведення загальних зборів. 3. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності   Товариства 4. 

за 2012 рік. 
Затвердження основних напрямків діяльності  Товариства в 2013 році.5. 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідка-6. 

ми розгляду звіту.
Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 7. 

звіту.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.8. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.9. 
Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Закритого 10. 

акціонерного товариства «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» на Пу-
блічне акціонерне товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод».

Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування 11. 
у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).

Затвердження рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Това-12. 
риства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій).

Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, 13. 
щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію.

Обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах 14. 
власникам акцій. 

Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних папе-15. 
рів Товариства.

Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.16. 
Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номіналь-17. 

них утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій.
Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання та затверджен-18. 

ня його у новій редакції. 
Про внесення змін до  внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та 19. 

затвердження їх у новій редакції.
Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціо-

нерів: 24 година  19.04.2013 р.   
Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваже-

ним особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого 
законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового за-
питу, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товари-
ства, а саме: 04 071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, каб. 212. 

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – член правління Місевра Андрій Іванович. 

Телефони для довідок: 044 – 594-65-84, 044 – 417-50-41.
Основні показники  фінансово-господарської діяльності

Закритого акціонерного товариства  
«Київський суднобудівний – судноремонтний завод» за 2012 рік

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 257 268 187 281
Основні засоби 48 694 17 502
Довгострокові фінансові інвестиції 6 513 5 843
Запаси 8 029 1 838
Сумарна дебіторська заборгованість 191 826 159 439
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 206 2 659
Нерозподілений прибуток -25 577 -25 638
Власний капітал 72 245 47 184
Статутний капітал 62 500 62 500
Довгострокові зобов’язання 137 159 137 384
Поточні зобов’язання 113 020 71 622
Чистий прибуток (збиток) + 61 -10 518
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 500 000 12 500 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду  

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 182 159

Голова правління     А.О. Овдій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «імені ПОКРИШЕВА»
скликає загальні збори акціонерів 24.04.2013р. о 10.00 за адресою: херсонська обл., Голоприс
танський рн, с. Таврійське, вул. Лісова, 15, актова зала, з таким порядком денним: 1.Звіт дирек-
тора про результати діяльності за 2012р. 2.Звіт наглядової ради, звіт та висновки Ревізора.  
3.Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 18.04.13. Акці-
онери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, 
звернувшись до директора. Реєстрація учасників зборів 24.04.13 з 09.00 до 09.50 за зазна-
ченою адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових Загальних  зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 12308»

Приватне акціонерне товариство «Токмацьке автопідприємство 12308» (код ЄДРПОУ  -  
03114129), ( надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою:Запорізька обл..м.Токмак, вул.Во-
ровського б.42, повідомляє про проведення чергових Загальних  зборів акціонерів, які відбудуться 
«19» квітня 2013 року о 10.00 за адресою: Запорізька обл.. м.Токмак ,вул.. Воровського ,б. 42 , акто-
вий зал. Реєстрація учасників зборів відбудеться  «19» квітня 2013року з 9-00 до 9-45год., за адре-
сою: Запорізька обл..  м.Токмак ,вул.. Воровського ,б.42 , актовий зал.

Перелік питань, що виноситься на голосування:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових  загальних зборів акціонерів. 

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та  секретаря загальних 
зборів акціонерів.

2. Звіт Виконавчого органу  Товариства про підсумки  фінансово-господарської діяльністі  за  
2012рік 

3. Звіт Наглядової ради   Товариства за 2012 рік. 
4. Звіт та  висновки Ревізора  про  фінансово-господарську  діяльність  Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства  за 2012рік. 
6. Затвердження плану розподілу прибутку ( покриття збитків) та нормативів розподілу при-

бутку на 2013р.
7. Затвердження програми фінансово-господарської діяльності на 2013 р.
8. Затвердження договорів, укладених протягом 2012 р.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 

року у ході поточної господарської діяльності , на суму  понад 25% вартості  активів за даними  
останньої фінансової звітності.

Право на участь у загальних зборах  акціонерів ПрАТ «Токмацьке автопідприємство 12308», які 
скликані на 19 квітня 2013 року  мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на 
таку участь, або їх представники. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
річних загальних зборах – 24 година 00 хвилин 15 квітня  2013 року. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у річних загальних зборах акціонерів  акціонерів , буде складено станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікува-

ти акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, 
що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу). 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до річних загальних зборів акціонерів:З проектами документів (матеріалами), що стосу-
ються питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рі-
шень по них), акціонери ПрАТ «Токмацьке автопідприємство 12308» та/або їх представники можуть 
ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня за адре-
сою: Запорізька обл. м.Токмак ,вул.Воровського б.,42,бухгалтерія, з 8-00 до 16-00 години (обідня 
перерва з 11-00 год. до 12-00 год.), а також у день проведення зборів під час реєстрації таких 
учасників у приміщенні ПрАТ «Токмацьке автопідприємство 12308» за адресою: Запорізька обл.. 
м.Токмак ,вул.Воровського, 42, актова зала. Відповідальна особа за порядок ознайомлення Кущен-
ко Ірина Веніамінівна –головний бухгалтер ,тел. (0678)2-11-18.  

Основні показники фінансово-господарської діяльності  Приватного акціонерного товариства 
«Токмацьке автопідприємство 12308»  (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  10030,9 9440,0
Основні засоби 9483,4 9003,1
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 265,0 260,9
Сумарна дебіторська заборгованість  275,0 172,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 0,6
Нерозподілений прибуток (-2477,5) (-3335,0)
Власний капітал 8770,5 7913,0
Статутний капітал 333,4 333,4
Додатковий капітал 10914,6 10914,6
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1260,4 1527,0
Чистий прибуток (збиток) -512,2 -857,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1334 1334
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 41 38

Директор Яковенко  В.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів 

ПАТ «БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ»
(Код ЄДРПОУ 05541120, місцезнаходження: Україна, 

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Мазіна, 65/97. )
Шановні акціонери! 

Правління Публічного акціонерного товариства «Бердянське підприємство теплових мереж» 
повідомляє Вас, що за рішенням Наглядової ради 26 квітня 2013 року о 13.00 годині за адресою: 
Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Лієпайська, 45, актовий зал загальноосвітньої школи 
№16, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників 
для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2013 року з 12.00 год. до 12.45 год. за місцем 
проведення зборів.

Порядок денний загальних зборів акціонерів
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лі-

чильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів 
акціонерів.

2. Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження плану розподілу прибутку/покриття збитків за 2012 рік та нормативів розпо-

ділу прибутку на 2013 рік.
7. Затвердження програми фінансово-господарської діяльності на 2013 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться ПАТ «Бердянське підпри-

ємство теплових мереж», та надання повноважень голові правління на укладання значних право-
чинів.

Право участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж», 
які скликані на 26 квітня 2013 року мають особи, які будуть акціонерами товариства станом на 
дату проведення зазначених загальних зборів акціонерів, та будуть наведені у  переліку  акціонерів 
товариства, складеному станом на 24 годину 22 квітня 2012 року

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів 
– паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформ-
лену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайоми-

тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення 
з матеріалами відбувається з 25.03.2013 р. до 25.04.2013 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 
8.00 год. до 16.00 год. за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Дюміна 69/22, каб. 8, а та-
кож у день проведення зборів під час реєстрації учасників в місці проведення зборів за адресою: 
Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Лієпайська, 45, актовий зал загальноосвітньої школи 
№16.

Документи надаються акціонеру ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж» та/або 
його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого ПАТ «Бер-
дянське підприємство теплових мереж не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлен-
ня. В день проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Бердянське підприємство тепло-
вих мереж» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без 
попереднього письмового запиту.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Тодоров І.П.
Телефон для довідок: (06153) 4-51-02, 4-63-64                               Правління Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Бердянське підприємства теплових мереж» (тис. грн.)

Найменування показника 2011 рік 2012 рік
Усього активів 38689 48626
Основні засоби 18862 19065
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2552 3862
Сумарна дебіторська заборгованість 16767 22435
Грошові кошти та їх еквіваленти 271 336
Нерозподілений прибуток (-13838) (-8704)
Власний капітал 9762 11186
Статутний капітал 1075.2 1075.2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 32443 37363
Чистий прибуток (збиток) 5109 5134
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10752 10752
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 507 480

Голова правління ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж»                                .А.Литовченко

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Дата розміщення: 05.03.2013 12:10:59
Дата здійснення дії: 05.03.2013
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод феро-

сплавів»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00186542
Місцезнаходження емітента: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 11
Регіон емітента: 2310136600

Номер телефону керівника емітента: 0617004001
Електронна поштова адреса: fond1@ferro.zp.ua
Текст повідомлення: 
У зв’язку з припиненням трудових відносин на підставі ст. 36 п.5 КЗоП України звільнений з 

11.03.2013р. наказом по підприємству від 05.03.2013р. № 83/к від виконання обов’язків посадової 
особи Член Правління – заступник Голови Правління з фінансів Алєксєєнко Олексій Миколайович 
(паспорт АК 198406 виданий 09.06.1998р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.) 

На посаді перебував з 20.09.2010р. Часткою у статутному фонді ПАТ «ЗФЗ» не володіє. 
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Замість звільненої особи на 

посаду нікого не призначено.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління   Кравченко Павло Олександрович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКТБ 
«ЕЛЕМЕНТ» (ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»)

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» (код ЕДРПОУ: 13888257, місцезнаходжен-

ня: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29) повідомляє, що відповідно до рішення Нагля-
дової Ради річні загальні збори акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2012 році відбудуться «17» квітня 2013 р. о 12.00 за адресою: 
65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29, кабінет № 205 на 2-му поверсі.

Право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ», які заплановано на 
17.04.2013 р. мають акціонери, які є власниками акцій ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» згідно з переліком, 
який складається на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, тобто на 24 го-
дину 11 квітня 2013 р.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться за тією ж адресою «17» квітня 
2013 р. Початок реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації об 11.45.

Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або 
його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представни-
кам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, 
що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства Укра-
їни.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів можна ознайомитися в робочі 
дні (понеділок-п’ятниця) з 13.00 до 16.00 за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 
29, кабінет № 205 на 2-му поверсі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – гол. юрисконсульт ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» Дубовик Олена Петрівна. Довідки за те-
лефонами (048) 729-71-11; 729-71-08; внутрішні тел.: 2-72; 2-45; 2-73.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій фор-
мі не пізніше як за 20 днів до їх скликання за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 
29, кабінет № 205 на 2-му поверсі. Порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕ-
МЕНТ» затверджено Наглядовою Радою ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- процедурні питання:
1. Обрання президії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи.

- основні питання порядку денного:
1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльністі ПАТ «СКТБ 

«ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
2. Звіт Наглядової  ради ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
4. Затвердження річної фінансової звітності та балансу ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
5. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р. 
6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» на 2013р.
7. Затвердження Звітів про експертну грошову оцінку активів Товариства.
8. Погодження та укладання кредитних договорів та прийняття рішення про відчуження майна.
9. Надання повноважень Наглядовій раді по затвердженню і укладанню договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства 
«СКТБ «ЕЛЕМЕНТ», код ЕДРПОУ 13888257 (тис.грн.)

Найменування показника Звітний період 
(2012 р.)

Попередній 
період (2011 р.)

Усього активів 7 864,6 8 017,7
Основні засоби 7 505,5 7 730,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21,0 22,7
Сумарна дебіторська заборгованість 204,5 163,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,6 29,5
Нерозподілений прибуток -8 166,7 -6 898,2
Власний капітал -4 983,1 -3 714,6
Статутний капітал 1 007,4 1 007,4
Довгострокові зобов’язання 7 985,0 7 981,9
Поточні зобов’язання 4 826,7 3 712,7
Чистий прибуток (збиток) -1 268,5 -1 364,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 148 000 20 148 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 24
Телефон для довідок (048) 729-71-11; 729-71-08.            Наглядова Рада ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

“ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ” ІМ. А. М. КУЗЬМІНА»
місцезнаходження якого: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне 

шосе, буд.81
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОС-

ПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться 24 квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин за  адресою: 69008, м. 
Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань Прокатного цеху. Про-
хід до цеху крізь центральну заводську прохідну.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися  з 8 години 30 хвилин до 9 години 45 хвилин за 
адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів                                                   
ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», буде складено станом на 24 годину 18 квітня  2013 року. 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі 

Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 

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

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

гляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
8. Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2012 рік тис. грн.

Найменування показника Період
Звітній 
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 2 415 026 2 194 476  
Основні засоби 1 234 107 400 200  
Довгострокові фінансові інвестиції 2 069 2 044
Запаси 584 417 678 278
Сумарна дебіторська заборгованість 486 489 578 415
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 129 48 072
Нерозподілений прибуток (516 312) (334 591)
Власний капітал 180 588 240 168
Статутний капітал 49 720 49 720
Довгострокові зобов’язання 741 057 804 352
Поточні зобов’язання 1 472 815 1 136 005
Чистий прибуток (збитки)  (176 242) 6 394
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 075 030 1 075 030
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Вартість чистих активів 180 588 240 168
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 605 7 173

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» – Україна, 69008, 
Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81,  кім. 334,  у робочі дні  (понеді-
лок – п’ятниця) робочий час з 8.15 до 16.45  (перерва з 12.15 до 12.45), а в день проведення 
Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – на-
чальник управління корпоративних прав Дєєва Ю.Б.

Телефони для довідок: (061) 283-43-06, тел./факс. (061) 283-42-02
Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАЯНС»
(код за ЄДРПОУ 36213919, місцезнаходження: вул.Вокзальна, буд.6-А, м.Носівка, Чернігівська 

обл., 17100) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів товариства 19 квітня 2013 
року о 12:00 годині за адресою вул.Вокзальна, буд.6-А, м. Носівка, Чернігівська обл., 17100 (кабінет 
Директора на 1 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводи-
тись 19 квітня 2013 року з 11:00 до 11:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації 
акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який 
діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його 
на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, 
які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 15 квітня 2013 
року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лі-

чильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання голо-

вуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження звіту Ліквідаційної комісії.
4. Затвердження ліквідаційного балансу.
5. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволен-

ня вимог кредиторів.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул.Вок-
зальна, буд.6-А, м.Носівка, Чернігівська обл., 17100 (кабінет Директора на 1 поверсі) у робочі дні з 
09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова Ліквідаційної комісії 
Самокиш Андрій Станіславович, тел.(04642) 2-13-54. голова Ліквідаційної комісії ПрАТ «Фаянс»
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№46, 7 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКТБ 
«ЕЛЕМЕНТ» (ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»)

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» (код ЕДРПОУ: 13888257, місцезнаходжен-

ня: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29) повідомляє, що відповідно до рішення Нагля-
дової Ради річні загальні збори акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2012 році відбудуться «17» квітня 2013 р. о 12.00 за адресою: 
65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29, кабінет № 205 на 2-му поверсі.

Право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ», які заплановано на 
17.04.2013 р. мають акціонери, які є власниками акцій ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» згідно з переліком, 
який складається на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, тобто на 24 го-
дину 11 квітня 2013 р.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться за тією ж адресою «17» квітня 
2013 р. Початок реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації об 11.45.

Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або 
його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представни-
кам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, 
що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства Укра-
їни.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів можна ознайомитися в робочі 
дні (понеділок-п’ятниця) з 13.00 до 16.00 за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 
29, кабінет № 205 на 2-му поверсі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – гол. юрисконсульт ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» Дубовик Олена Петрівна. Довідки за те-
лефонами (048) 729-71-11; 729-71-08; внутрішні тел.: 2-72; 2-45; 2-73.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій фор-
мі не пізніше як за 20 днів до їх скликання за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 
29, кабінет № 205 на 2-му поверсі. Порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕ-
МЕНТ» затверджено Наглядовою Радою ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- процедурні питання:
1. Обрання президії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи.

- основні питання порядку денного:
1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльністі ПАТ «СКТБ 

«ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
2. Звіт Наглядової  ради ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
4. Затвердження річної фінансової звітності та балансу ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
5. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р. 
6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» на 2013р.
7. Затвердження Звітів про експертну грошову оцінку активів Товариства.
8. Погодження та укладання кредитних договорів та прийняття рішення про відчуження майна.
9. Надання повноважень Наглядовій раді по затвердженню і укладанню договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства 
«СКТБ «ЕЛЕМЕНТ», код ЕДРПОУ 13888257 (тис.грн.)

Найменування показника Звітний період 
(2012 р.)

Попередній 
період (2011 р.)

Усього активів 7 864,6 8 017,7
Основні засоби 7 505,5 7 730,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21,0 22,7
Сумарна дебіторська заборгованість 204,5 163,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,6 29,5
Нерозподілений прибуток -8 166,7 -6 898,2
Власний капітал -4 983,1 -3 714,6
Статутний капітал 1 007,4 1 007,4
Довгострокові зобов’язання 7 985,0 7 981,9
Поточні зобов’язання 4 826,7 3 712,7
Чистий прибуток (збиток) -1 268,5 -1 364,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 148 000 20 148 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 24
Телефон для довідок (048) 729-71-11; 729-71-08.            Наглядова Рада ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

“ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ” ІМ. А. М. КУЗЬМІНА»
місцезнаходження якого: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне 

шосе, буд.81
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОС-

ПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться 24 квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин за  адресою: 69008, м. 
Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань Прокатного цеху. Про-
хід до цеху крізь центральну заводську прохідну.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися  з 8 години 30 хвилин до 9 години 45 хвилин за 
адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів                                                   
ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», буде складено станом на 24 годину 18 квітня  2013 року. 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі 

Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 

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

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

гляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
8. Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2012 рік тис. грн.

Найменування показника Період
Звітній 
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 2 415 026 2 194 476  
Основні засоби 1 234 107 400 200  
Довгострокові фінансові інвестиції 2 069 2 044
Запаси 584 417 678 278
Сумарна дебіторська заборгованість 486 489 578 415
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 129 48 072
Нерозподілений прибуток (516 312) (334 591)
Власний капітал 180 588 240 168
Статутний капітал 49 720 49 720
Довгострокові зобов’язання 741 057 804 352
Поточні зобов’язання 1 472 815 1 136 005
Чистий прибуток (збитки)  (176 242) 6 394
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 075 030 1 075 030
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Вартість чистих активів 180 588 240 168
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 605 7 173

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» – Україна, 69008, 
Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81,  кім. 334,  у робочі дні  (понеді-
лок – п’ятниця) робочий час з 8.15 до 16.45  (перерва з 12.15 до 12.45), а в день проведення 
Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – на-
чальник управління корпоративних прав Дєєва Ю.Б.

Телефони для довідок: (061) 283-43-06, тел./факс. (061) 283-42-02
Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАЯНС»
(код за ЄДРПОУ 36213919, місцезнаходження: вул.Вокзальна, буд.6-А, м.Носівка, Чернігівська 

обл., 17100) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів товариства 19 квітня 2013 
року о 12:00 годині за адресою вул.Вокзальна, буд.6-А, м. Носівка, Чернігівська обл., 17100 (кабінет 
Директора на 1 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводи-
тись 19 квітня 2013 року з 11:00 до 11:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації 
акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який 
діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його 
на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, 
які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 15 квітня 2013 
року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лі-

чильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання голо-

вуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження звіту Ліквідаційної комісії.
4. Затвердження ліквідаційного балансу.
5. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволен-

ня вимог кредиторів.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул.Вок-
зальна, буд.6-А, м.Носівка, Чернігівська обл., 17100 (кабінет Директора на 1 поверсі) у робочі дні з 
09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова Ліквідаційної комісії 
Самокиш Андрій Станіславович, тел.(04642) 2-13-54. голова Ліквідаційної комісії ПрАТ «Фаянс»

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКТБ 
«ЕЛЕМЕНТ» (ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»)

Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» (код ЕДРПОУ: 13888257, місцезнаходжен-

ня: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29) повідомляє, що відповідно до рішення Нагля-
дової Ради річні загальні збори акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2012 році відбудуться «17» квітня 2013 р. о 12.00 за адресою: 
65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29, кабінет № 205 на 2-му поверсі.

Право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ», які заплановано на 
17.04.2013 р. мають акціонери, які є власниками акцій ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» згідно з переліком, 
який складається на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, тобто на 24 го-
дину 11 квітня 2013 р.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться за тією ж адресою «17» квітня 
2013 р. Початок реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації об 11.45.

Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або 
його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представни-
кам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, 
що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства Укра-
їни.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів можна ознайомитися в робочі 
дні (понеділок-п’ятниця) з 13.00 до 16.00 за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 
29, кабінет № 205 на 2-му поверсі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – гол. юрисконсульт ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» Дубовик Олена Петрівна. Довідки за те-
лефонами (048) 729-71-11; 729-71-08; внутрішні тел.: 2-72; 2-45; 2-73.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій фор-
мі не пізніше як за 20 днів до їх скликання за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 
29, кабінет № 205 на 2-му поверсі. Порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕ-
МЕНТ» затверджено Наглядовою Радою ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- процедурні питання:
1. Обрання президії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи.

- основні питання порядку денного:
1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльністі ПАТ «СКТБ 

«ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
2. Звіт Наглядової  ради ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
4. Затвердження річної фінансової звітності та балансу ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р.
5. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2012р. 
6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» на 2013р.
7. Затвердження Звітів про експертну грошову оцінку активів Товариства.
8. Погодження та укладання кредитних договорів та прийняття рішення про відчуження майна.
9. Надання повноважень Наглядовій раді по затвердженню і укладанню договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства 
«СКТБ «ЕЛЕМЕНТ», код ЕДРПОУ 13888257 (тис.грн.)

Найменування показника Звітний період 
(2012 р.)

Попередній 
період (2011 р.)

Усього активів 7 864,6 8 017,7
Основні засоби 7 505,5 7 730,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21,0 22,7
Сумарна дебіторська заборгованість 204,5 163,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,6 29,5
Нерозподілений прибуток -8 166,7 -6 898,2
Власний капітал -4 983,1 -3 714,6
Статутний капітал 1 007,4 1 007,4
Довгострокові зобов’язання 7 985,0 7 981,9
Поточні зобов’язання 4 826,7 3 712,7
Чистий прибуток (збиток) -1 268,5 -1 364,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 148 000 20 148 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 24
Телефон для довідок (048) 729-71-11; 729-71-08.            Наглядова Рада ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

“ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ” ІМ. А. М. КУЗЬМІНА»
місцезнаходження якого: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне 

шосе, буд.81
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОС-

ПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться 24 квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин за  адресою: 69008, м. 
Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань Прокатного цеху. Про-
хід до цеху крізь центральну заводську прохідну.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися  з 8 години 30 хвилин до 9 години 45 хвилин за 
адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та 
довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів                                                   
ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», буде складено станом на 24 годину 18 квітня  2013 року. 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі 

Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 

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

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

гляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
8. Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2012 рік тис. грн.

Найменування показника Період
Звітній 
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 2 415 026 2 194 476  
Основні засоби 1 234 107 400 200  
Довгострокові фінансові інвестиції 2 069 2 044
Запаси 584 417 678 278
Сумарна дебіторська заборгованість 486 489 578 415
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 129 48 072
Нерозподілений прибуток (516 312) (334 591)
Власний капітал 180 588 240 168
Статутний капітал 49 720 49 720
Довгострокові зобов’язання 741 057 804 352
Поточні зобов’язання 1 472 815 1 136 005
Чистий прибуток (збитки)  (176 242) 6 394
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 075 030 1 075 030
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Вартість чистих активів 180 588 240 168
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 605 7 173

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» – Україна, 69008, 
Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81,  кім. 334,  у робочі дні  (понеді-
лок – п’ятниця) робочий час з 8.15 до 16.45  (перерва з 12.15 до 12.45), а в день проведення 
Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – на-
чальник управління корпоративних прав Дєєва Ю.Б.

Телефони для довідок: (061) 283-43-06, тел./факс. (061) 283-42-02
Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАЯНС»
(код за ЄДРПОУ 36213919, місцезнаходження: вул.Вокзальна, буд.6-А, м.Носівка, Чернігівська 

обл., 17100) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів товариства 19 квітня 2013 
року о 12:00 годині за адресою вул.Вокзальна, буд.6-А, м. Носівка, Чернігівська обл., 17100 (кабінет 
Директора на 1 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводи-
тись 19 квітня 2013 року з 11:00 до 11:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації 
акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який 
діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його 
на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, 
які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 15 квітня 2013 
року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лі-

чильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання голо-

вуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Затвердження звіту Ліквідаційної комісії.
4. Затвердження ліквідаційного балансу.
5. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволен-

ня вимог кредиторів.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул.Вок-
зальна, буд.6-А, м.Носівка, Чернігівська обл., 17100 (кабінет Директора на 1 поверсі) у робочі дні з 
09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова Ліквідаційної комісії 
Самокиш Андрій Станіславович, тел.(04642) 2-13-54. голова Ліквідаційної комісії ПрАТ «Фаянс»

повідомляє про чергові збори акціонерів, які відбудуться «15» квітня 2013 року  
о 10.00 за місцезнаходженням Товариства: м. чернігів, вул. Борисенка, 60, актовий 
зал. Реєстрація учасників з 8.00 до 9.55 за місцем проведення зборів 15.04.13р. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено 
станом на 24 годину 09.04.2013р.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії зборів та затвердження регламенту роботи зборів.1. 
Обрання Голови та секретаря зборів.2. 
Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.3. 
Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.4. 
Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.5. 
Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.6. 
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.7. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо-8. 

жуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення до наступ-
них загальних зборів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності товариства.

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

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів 1048 1333
Основні засоби 700 800

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 51 248
Сумарна дебіторська заборгованість 88 79
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (- непокриті збитки) -1296 -1285
Власний капітал -247 -236
Статутний капітал 168 168
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1295 1569
Чистий прибуток (збиток) -11 -82
Середньорічна кількість акцій (штук) 672276 672276
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 28 34

До дати проведення зборів та в день зборів усі акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань  
порядку денного, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 15.00 за місцез-
находженням Товариства в актовому залі. Посадова особа, відповідальна за  
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Майсерик Т.Р., тел для дові-
док – (0462) 72-85-30. Пропозиції до порядку денного зборів подаються в поряд-
ку, передбаченому ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Для участі 
в загальних зборах необхідно мати документи, що посвідчують особу акціонера 
чи повноваження його представника. 

Підтверджую достовірність наданої інформації – 
Голова правління                  Б.Г. Колесник.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТИЗ» (код ЄДРПОУ 14244556)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ГРАНДВІС”

(код за ЄДРПОУ 22821660, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства 19 квітня 2013 року о 
12:00 годині за адресою: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013 (каб. 203). Реєстрація акціонерів 
(їх представників) для участі у зборах буде проводитись 19 квітня 2013 року з 11:30 до 11:45 за 
місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати 
також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної 
особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіренос-
ті. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведеного облікового 
реєстру власників цінних паперів): 15 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лі-

чильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання голо-

вуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2012 рік. Затвердження висно-

вку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік. 
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2012 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний
2012 рік

попередній
2011 рік

Усього активів 32106,7 17874,9
Основні засоби 290,2 785,5
Довгострокові фінансові інвестиції 21244,6 7147,7
Запаси 1,5 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1269,0 1987,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 9301,4 7889,3
Нерозподілений прибуток 2011,6 1929,3
Власний капітал 409,9 324,9
Статутний капітал 14278,4 14278,4
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 117,5 237,0
Чистий прибуток (збиток) 167,3 1659,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 118003 118003
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) 20 24

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: пр-т Пе-
ремоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013 (каб. 203) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення 
зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Максименко Павло Миколайович, тел. 
(0462) 6-9999-6.                                                                               Наглядова рада ПрАТ СК “Грандвіс”

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 
(код за ЄДРПОУ: 03742268, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., м.Вільнянськ, вул. 

Леніна, 17), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 12 квітня 2013 року о 12:00 годині за адресою: 70002, Запорізька обл., м.Вільнянськ, вул. 
Леніна, 17, адміністративний корпус, кімната № 4.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання  голови,  секретаря  та  лічильної  комісії  зборів, затвердження  порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд  звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік. 
7. Визначення   основних   напрямів  діяльності  Товариства на 2013 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом 

не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, та надання повноважень  на укла-
дання таких правочинів.

9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до момен-
ту проведення загальних зборів.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 
год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 08.04.2013 
року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 

17.00 год. за адресою: 70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Леніна, 17, адміністративний 
корпус, кімната № 3, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Люба-
сенко Сергій Валентинович. 

Телефон для довідок: (06143) 4-14-79. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 972,8 776,8
Основні засоби 867,1 675,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 69,1 65,8
Сумарна дебіторська заборгованість 29,1 21,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,5 14,8
Нерозподілений прибуток -1251,6 -1325,3
Власний капітал 902,9 510,6
Статутний капітал 175,0 175,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 69,9 266,2
Чистий прибуток (збиток) 73,7 -218,8
Середньорічна кількість  акцій (шт.) 81769 81769
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 19
Наглядова рада ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 

«М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00451205
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Дніпровська, б.20, м. Чернігів, 14010
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 64-42-94
1.6. Електронна поштова адреса емітента: emt_00451205@bud-industria.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.mmtp.org.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 
2. Текст повідомлення

2.1 Власник: Фізична особа 1
Джерело отримання емітентом інформації: Зберігач
Дата отримання емітентом інформації: 05.03.2013

Тип події (зміни кількості акцій на рахунку): пакет акцій став менше 10 відсотків голо-
суючих акцій

Результат змін: пакет акцій зменшився на 107760 шт. до 
0 шт. і складає 0%

2.2 Власник: Фізична особа 2
Джерело отримання емітентом інформації: Зберігач
Дата отримання емітентом інформації: 05.03.2013

Тип події (зміни кількості акцій на рахунку): пакет акцій становить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

Результат змін: пакет акцій збільшився на 35920 шт. до 
35920 шт. і складає 29,22%

2.3 Власник: Фізична особа 3
Джерело отримання емітентом інформації: Зберігач
Дата отримання емітентом інформації: 05.03.2013

Тип події (зміни кількості акцій на рахунку): пакет акцій становить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

Результат змін: пакет акцій збільшився на 35920 шт. до 
35920 шт. і складає 29,22%

2.4 Власник: Фізична особа 4
Джерело отримання емітентом інформації: Зберігач
Дата отримання емітентом інформації: 05.03.2013

Тип події (зміни кількості акцій на рахунку): пакет акцій становить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

Результат змін: пакет акцій збільшився на 35920 шт. до 
35920 шт. і складає 29,22%

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

3.2. Найменування посади:Директор  В.В. Вінніченко             06.03.2013
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ГРАНДВІС”

(код за ЄДРПОУ 22821660, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства 19 квітня 2013 року о 
12:00 годині за адресою: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013 (каб. 203). Реєстрація акціонерів 
(їх представників) для участі у зборах буде проводитись 19 квітня 2013 року з 11:30 до 11:45 за 
місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного 
законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати 
також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної 
особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіренос-
ті. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведеного облікового 
реєстру власників цінних паперів): 15 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лі-

чильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання голо-

вуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2012 рік. Затвердження висно-

вку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік. 
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2012 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний
2012 рік

попередній
2011 рік

Усього активів 32106,7 17874,9
Основні засоби 290,2 785,5
Довгострокові фінансові інвестиції 21244,6 7147,7
Запаси 1,5 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1269,0 1987,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 9301,4 7889,3
Нерозподілений прибуток 2011,6 1929,3
Власний капітал 409,9 324,9
Статутний капітал 14278,4 14278,4
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 117,5 237,0
Чистий прибуток (збиток) 167,3 1659,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 118003 118003
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) 20 24

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: пр-т Пе-
ремоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013 (каб. 203) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення 
зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Максименко Павло Миколайович, тел. 
(0462) 6-9999-6.                                                                               Наглядова рада ПрАТ СК “Грандвіс”

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 
(код за ЄДРПОУ: 03742268, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., м.Вільнянськ, вул. 

Леніна, 17), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 12 квітня 2013 року о 12:00 годині за адресою: 70002, Запорізька обл., м.Вільнянськ, вул. 
Леніна, 17, адміністративний корпус, кімната № 4.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання  голови,  секретаря  та  лічильної  комісії  зборів, затвердження  порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд  звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік. 
7. Визначення   основних   напрямів  діяльності  Товариства на 2013 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом 

не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, та надання повноважень  на укла-
дання таких правочинів.

9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до момен-
ту проведення загальних зборів.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 
год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 08.04.2013 
року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 

17.00 год. за адресою: 70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Леніна, 17, адміністративний 
корпус, кімната № 3, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадо-
ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Люба-
сенко Сергій Валентинович. 

Телефон для довідок: (06143) 4-14-79. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 972,8 776,8
Основні засоби 867,1 675,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 69,1 65,8
Сумарна дебіторська заборгованість 29,1 21,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,5 14,8
Нерозподілений прибуток -1251,6 -1325,3
Власний капітал 902,9 510,6
Статутний капітал 175,0 175,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 69,9 266,2
Чистий прибуток (збиток) 73,7 -218,8
Середньорічна кількість  акцій (шт.) 81769 81769
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 19
Наглядова рада ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 

«М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00451205
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Дніпровська, б.20, м. Чернігів, 14010
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 64-42-94
1.6. Електронна поштова адреса емітента: emt_00451205@bud-industria.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.mmtp.org.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 
2. Текст повідомлення

2.1 Власник: Фізична особа 1
Джерело отримання емітентом інформації: Зберігач
Дата отримання емітентом інформації: 05.03.2013

Тип події (зміни кількості акцій на рахунку): пакет акцій став менше 10 відсотків голо-
суючих акцій

Результат змін: пакет акцій зменшився на 107760 шт. до 
0 шт. і складає 0%

2.2 Власник: Фізична особа 2
Джерело отримання емітентом інформації: Зберігач
Дата отримання емітентом інформації: 05.03.2013

Тип події (зміни кількості акцій на рахунку): пакет акцій становить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

Результат змін: пакет акцій збільшився на 35920 шт. до 
35920 шт. і складає 29,22%

2.3 Власник: Фізична особа 3
Джерело отримання емітентом інформації: Зберігач
Дата отримання емітентом інформації: 05.03.2013

Тип події (зміни кількості акцій на рахунку): пакет акцій становить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

Результат змін: пакет акцій збільшився на 35920 шт. до 
35920 шт. і складає 29,22%

2.4 Власник: Фізична особа 4
Джерело отримання емітентом інформації: Зберігач
Дата отримання емітентом інформації: 05.03.2013

Тип події (зміни кількості акцій на рахунку): пакет акцій становить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

Результат змін: пакет акцій збільшився на 35920 шт. до 
35920 шт. і складає 29,22%

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

3.2. Найменування посади:Директор  В.В. Вінніченко             06.03.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ 

«ЕЛЕТЕКС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23749870
1.4. Місцезнаходження емітента: 61153, місто Харків, Проспект П`ятдесятирiччя 

ВЛКСМ, буд. 56
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 758-73-58 , (057) 758-73-58
1.6. Електронна поштова адреса емітента: eleteks@urh.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: eletex.ucoz.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Посадова особа Голова правління Протопопов Олег Ігорович (фізична особа не на-

дала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 05.03.2013 року; частка 
у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала з 
16.05.2011 року по 05.03.2013 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Загальні збори акціонерів, 
причина прийняття цього рішення: за власним бажанням; підстави: Рішення Загальних 
зборів акціонерів (Протокол №27 від 05.03.2013 року).

05.03.2013 року Загальними зборами акціонерів Товариства призначено на посаду 
Голову правління (за сумісництвом) Виноградова Віктора Миколайовича (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 06.03.2013 року; володіє 2 акціями, 
що складає 2,6667% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом 
своєї діяльності: з 03.01.2006 року заступник Генерального директора з зовнішньоеко-
номічної діяльності ПРАТ «НВЕК «Елетекс-С»; з 29.12.2012 року по 05.03.2013 року за-
ступник начальника з зовнішньоекономічної діяльності Корпорації «ХЕЗ-Елетекс-С»; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який при-
значено особу: до переобрання. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні 
зборів акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантна посада; підстави: Рішен-
ня Загальних зборів акціонерів (Протокол № 27 від 05.03.2013 року).

05.03.2013 року Загальними зборами акціонерів Товариства призначено Заступника 
Голови правління Курмана Василя Степановича (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) з 06.03.2013; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного 
капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: 2003 - 2010 р. 
заступник Генерального директора з економічної безпеки та правових питань ЗАТ 
«НВЕК «ЕЛЕТЕКС»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який призначено особу: до переобрання. Орган, що прийняв рішення про при-
значення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Вакантна по-
сада; підстави: Рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 27 від 05.03.2013 
року).

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади: Голова правління (за сумісництвом) Виноградов Віктор 

Миколайович

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «ЕЛЕКТРОСНАБ»  

(код ЄДРПОУ 31831117, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. 
Зейська, буд. 3), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться  «16» квітня 2013 року 
об 12.00 годині за адресою: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Зейська, буд. 3, кабінет 
№ 4.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання  голови,  секретаря  та  лічильної  комісії  зборів, затвердження  порядку проведен-

ня загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд  звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного  звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не 

більш як одного  року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень  на укладання 
таких правочинів.

8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту 
проведення загальних зборів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Об-
рання нового складу Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлен-
ня розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про переобрання Генерального директора Товариства.
12. Затвердження умов договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встанов-

лення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з 
Генеральним директором. 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 
год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 10.04.2013р. 
на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники 
можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. 
за адресою: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Зейська, буд. 3, кабінет № 2, і в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Генеральний директор Горлов Леонід Володимиро-
вич. Телефон для довідок: (061) 236-22-33.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 11611,4 9574,2
Основні засоби 141,0 1545,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5881,1 3925,5
Сумарна дебіторська заборгованість 5478,9 4354,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,6 465,7
Нерозподілений прибуток -474,7 -644,5
Власний капітал 792,0 792,0
Статутний капітал 792,2 792,2
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 11294,1 9426,7
Чистий прибуток (збиток) 169,8 486,4
Середньорічна кількість акцій (штук) 3300 3300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 7

Наглядова рада АТ «ТБ «ЕЛЕКТРОСНАБ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ» 
код за ЄДРПОУ 05529030, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 

65007 м. Одеса, пров. Високий, 22 повідомляє:
1) про доповнення порядку денного річних загальних зборів акціонерів (дата проведення 

зборів 20.03.2013 р., публікація порядку денного у газеті “Відомості НКЦПФР” №32(1536) від 
15 лютого 2013 р.) за пропозицією акціонера, який є власником більш 5 відсотків простих 
акцій товариства, наступним питанням:

8. Прийняття рішення щодо надання Акціонерним товариством поручительства Спільно-
му підприємству «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю по 

зобов’язанням перед ПАО «Райффайзен Банк Аваль» та передачі майна в забезпечення ви-
конання цих зобов’язань. 

2) про зміну показників фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 р. у 
зв’язку із переходом на МСФЗ. Слід вважати вірною наступну інформацію (тис.грн.): 

Усього активів — 133008; Основні засоби-128965; Довгострокові фінансові інвести-
ції-1512; Запаси-228, Сумарна дебіторська заборгованість-937; Грошові кошти та їх еквіва-
ленти-0; Нерозподілений прибуток (збиток) -72118; Власний капітал-115327; Статутний капі-
тал-43232; Довгострокові зобов’язання-14608; Поточні зобов’язання-3073; Чистий прибуток 
(збиток)-(4266); Середньорічна кількість акцій (шт.)-172927000; Кількість власних акцій, ви-
куплених протягом періоду (шт.)-0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду -0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)-40.

Наглядова рада                                                                            Тел. (0482) 344 043

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІЖИНСЬКИЙ ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ 

ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ 02138323, місцезнаходження: вул. Чернігівська, б.112-А, м. Ні-

жин, Чернігівська обл., 16600) повідомляє про заміну інформації про окремі основні 
показники фінансово-господарської діяльності Товариства в повідомленні про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 26 березня 2013 року, опу-

блікованому в газеті «Відомості НКЦПФР» від 21.02.2013 № 36 (1540), в зв’язку з 
допущеними технічними помилками. Виправлена інформація:

 (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний 
2012 рік

попередній 
2011 рік

Усього активів 418 574
Власний капітал 133 329

Наглядова рада ПрАТ «Ніжинський ОРПК»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «СЛАВУТИЧ»

(код за ЄДРПОУ: 20490118, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.
Рекордна, буд. 33-Б), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 18 квітня 2013 року об 11:00 годині за адресою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Рекорд-
на, буд. 33-Б, кім. №22.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання  голови,  секретаря  та  лічильної  комісії  зборів, затвердження  порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд  звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2012 рік та їх затверджен-

ня.
4. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення 

про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку 
виплати річних дивідендів. Визначення  дати  складення  переліку осіб,  які мають право на 
отримання річних дивідендів. Обрання особи, відповідальної за повідомлення акціонерів про 
дату, розмір, порядок  та  строк виплати дивідендів. 

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом 

не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, та надання повноважень  на укла-
дання таких правочинів.

8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до мо-
менту проведення загальних зборів.

9. Про надання повноважень Генеральному директору на отримання кредитів (овердрафтів, 
безбланкових кредитів), беззалогових кредитів в банківських та інших фінансових установах на 
сумму до 100тис.грн.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.15 до 

10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
12.04.2013 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства 
чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні 
з 14.00 до 17.00 год. за адресою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд. 33-Б, кім. №34, і в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Головний бухгалтер Письменна Валентина 
Федорівна. Телефон для довідок: (061) 213-41-89.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 1680 1642
Основні засоби 1193 1186
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 283 307
Сумарна дебіторська заборгованість 76 108
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 7
Нерозподілений прибуток 102 100
Власний капітал 1463 1456
Статутний капітал 910 910
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 216 185
Чистий прибуток (збиток) 102 100
Середньорічна кількість  акцій (шт.) 13000 13000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 38
Генеральний директор ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ»

Шановний акціонере !

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕТУРИСТ»,
код ЄДРПОУ 02651374, місцезнаходження: м. Рівне, вул. Київська,36 повідомляє про скликан-

ня річних Загальних зборів, що відбудуться 12 квітня 2013 року за адресою: м. Рівне, вул. Київ-
ська,36, готель «Турист» приміщення кабінету голови правління. Реєстрація акціонерів з 10 год. 00 
хв. до 10год. 45 хв. Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «Рівнетурист».
2. Про порядок проведення річних  загальних зборів ПрАТ «Рівнетурист».
3. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПрАТ «Рівнетурист». 
4. Затвердження річного звіту ПрАТ «Рівнетурист» за 2012 рік.
5. Про порядок розподілу чистого прибутку і збитків ПрАТ «Рівнетурист» за фінансовими ре-

зультатами 2012 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.
6. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану «Рівнету-

рист» на 2013 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Рівнетурист» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, 

Правління ПрАТ «Рівнетурист».
9. Про відкликання члена Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист».
10. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист».
11.  Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист».
12. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «Рівнетурист».
13. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Рівнетурист» за 2012 рік.
14. Про внесення змін до Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ «Рівнетурист», шля-

хом викладення у новій редакції.
15. Про розгляд та затвердження бізнес-плану ПрАТ «Рівнетурист».
16. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової 

ради ПрАТ «Рівнетурист», обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
17. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної ко-

місії ПрАТ «Рівнетурист», обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом 

на 08  квітня  2013 року.
Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необхідно мати паспорт та 

довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайо-

митися за адресою, Україна, м. Рівне, вул. Київська,36, готель «Турист», приміщення кабінету голо-
ви правління в робочі дні з понеділка по п’ятницю  з 10.00 по 16.00, до дати проведення річних 
Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними 
документами можна особисто в місці проведення Загальних зборів до їх початку. Відповідальним 
за ознайомлення акціонерів з документами є  Климець Іван Олексійович головний юрисконсульт   
ПрАТ «Рівнетурист»,      тел. (0362) 60-80-50.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (тис. грн.):
Найменування показника Період 

звітний попередній
Усього активів 6 969 6 843
Основні засоби 11 688 11 042
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 154 168
Сумарна дебіторська заборгованість 247 251
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 119
Нерозподілений прибуток 43 128
Власний капітал 6 689 6 768
Статутний капітал 6 591 6 591
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 280 75
Чистий прибуток (збиток) 9 121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 659 100 659 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 60 67
В.о. Голови правління ПрАТ «Рівнетурист»   А.М. Логацький

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ 

«ЕЛЕТЕКС-С»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32952040
1.4. Місцезнаходження емітента: 61153, місто Харків, Проспект П`ятдесятирiччя ВЛКСМ, буд. 

56
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 758-73-58 , (057) 758-73-58
1.6. Електронна поштова адреса емітента: eletex_buh@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: eletex-s.ucoz.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Посадова особа Генеральний директор Протопопов Олег Ігорович (фізична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 05.03.2013; частка у статутному капі-

талі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала з 16.05.2011 року по 05.03.2013 
року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рі-
шення про звільнення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: за власним 
бажанням; підстави: Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 19 від 05.03.2013 р.).

05.03.2013 року Загальними зборами акціонерів Товариства прийняте рішення призначити 
на посаду Генерального директора(за сумісництвом) Товариства Виноградова Віктора Микола-
йовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 06.03.2013р.; володіє 
130000 акціями, що складає 10% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала про-
тягом своєї діяльності: з 03.01.2006р. заступник Генерального директора з зовнішньоекономіч-
ної діяльності ПРАТ «НВЕК «Елетекс-С»; з 29.12.2012р. по 05.03.2013 року заступник начальника 
з зовнішньоекономічної діяльності Корпорації «ХЕЗ-Елетекс-С»; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Орган, 
що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рі-
шення: вакантна посада; підстави: Рішення загальних зборів (Протокол № 19 від 05.03.2013 
року).

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади: Генеральний директор (за сумісництвом) Виноградов Віктор Ми-

колайович

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНССЕРВІС»  
(код ЄДРПОУ 19272758, місцезнаходження:  місцезнаходження: 69600, Запорізька область, м. 

Запоріжжя, вул. Базова, буд. 3-Б), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться  «15» 
квітня 2013 року об 14.00 годині за адресою: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Базова, 
буд. 3-Б, кабінет директора №1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання  голови,  секретаря  та  лічильної  комісії  зборів, затвердження  порядку проведен-

ня загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд  звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися товариством протягом не 

більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, та надання повноважень  на укладання 
таких правочинів.

8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту 
проведення загальних зборів.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства  шляхом затвердження його нової редакції. Об-
рання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечен-
ня реєстрації його в органах державної реєстрації. 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.45 
год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 09.04.2013р. 
на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, 

оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники 
можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. 
за адресою: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 3-Б, кабінет директора №1, 
і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Комашко Максим Валерійович.

Телефон для довідок: (061) 289-27-05. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 1555.1 984.0
Основні засоби 667.9 458.4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 11.0
Сумарна дебіторська заборгованість 9.0 8.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 4.7 -
Нерозподілений прибуток 836.7 167.0
Власний капітал 882.9 213.2
Статутний капітал 0.4 0.4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 672.2 771.7
Чистий прибуток (збиток) 669.7 94.8
Середньорічна кількість акцій (штук) 3098 3098
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

Наглядова рада ПрАТ «ТРАНССЕРВІС» 

Повідомлення  про  проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АТП-16364» 

(код за ЄДРПОУ 30430356) 
повідомляє,  що  30 квітня 2013  року о 12-00 годині відбудуться Загальні збори 

акціонерів за місцезнаходженням Товариства:  61058 м. Харків,  пров.Iванівський, 5 
у  кабінеті директора, який  розташований на 2-у поверсі. Дата складання  переліку 
акціонерів,  які  мають  право  на  участь  в зборах  30.04.2013 року - 24.04.2013 
року. 

Реєстрація учасників зборів з 11-30 до 11-55 у день та за місцем проведення 
зборів. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та 
доручення (оригінал або належним чином посвідчена копія  залишається в Товари-
стві). Ознайомитись з матеріалами порядку денного та внести пропозиції можно за 
місцезнаходженням Товариства, у кабінеті директора, який розташований на 2-у по-
версі, у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., відповідальна особа - Курлова Світлана 
Олександрівна, телефон (057)  7054869.

Порядок денний загальних зборів
1. Обрання лічильної комісії
2. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2012 рік.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012р. та основні напрямки діяльності  в 2013 році.
4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2012 р. та затвердження його висновку. 

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2012 р.
6. Визначення порядку відшкодування збитків за 2012 рік та розміру дивідендів 

Товариства за 2012 р. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

2012 р.
Попередній 

2011 р.
Усього активів 634,2    673,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 433,3    467,7
Довгострокові фінансові інвестиції 126,2    126,2
Запаси 3,9     5,5
Сумарна дебіторська заборгованість 60,0      52,2
Грошові засоби та їх еквіваленти 10,8       22,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -29,6      9,6
Власний капітал 600      639,2
Статутний капітал 285,0       285,0
Довгострокові зобов'язання ---       ---
Поточні зобов'язання 34,2     34,6
Чистий прибуток (збиток) -39,2      20,3
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 28500      28500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

---           ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних ак-
цій протягом періоду

---           ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7      7
Наглядова рада АТ «АТП-16364»

До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

«МЕТАЛІСТ»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Експериментально-механічний завод «Металіст» (нада-
лі - Товариство) повідомляє про доповнення порядку денного річних (чергових) загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2013 року об 11 годині, за адресою: 

Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, актовий зал, на-
ступними питаннями: 

«5) Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Експериментально-меха-
нічний завод «Металіст».

6) Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Експериментально-механічний завод «Мета-
ліст».».

Телефон для довідок: (044) 411-13-87, контактна особа – Антипова Віра Василівна. 
З повагою,
Генеральний директор
ПАТ «ЕМЗ «Металіст»    С.А. Ревенко
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№46, 7 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «СЛАВУТИЧ»

(код за ЄДРПОУ: 20490118, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.
Рекордна, буд. 33-Б), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 18 квітня 2013 року об 11:00 годині за адресою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Рекорд-
на, буд. 33-Б, кім. №22.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання  голови,  секретаря  та  лічильної  комісії  зборів, затвердження  порядку прове-

дення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд  звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2012 рік та їх затверджен-

ня.
4. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення 

про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку 
виплати річних дивідендів. Визначення  дати  складення  переліку осіб,  які мають право на 
отримання річних дивідендів. Обрання особи, відповідальної за повідомлення акціонерів про 
дату, розмір, порядок  та  строк виплати дивідендів. 

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом 

не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, та надання повноважень  на укла-
дання таких правочинів.

8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до мо-
менту проведення загальних зборів.

9. Про надання повноважень Генеральному директору на отримання кредитів (овердрафтів, 
безбланкових кредитів), беззалогових кредитів в банківських та інших фінансових установах на 
сумму до 100тис.грн.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.15 до 

10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
12.04.2013 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства 
чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні 
з 14.00 до 17.00 год. за адресою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд. 33-Б, кім. №34, і в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Головний бухгалтер Письменна Валентина 
Федорівна. Телефон для довідок: (061) 213-41-89.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 1680 1642
Основні засоби 1193 1186
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 283 307
Сумарна дебіторська заборгованість 76 108
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 7
Нерозподілений прибуток 102 100
Власний капітал 1463 1456
Статутний капітал 910 910
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 216 185
Чистий прибуток (збиток) 102 100
Середньорічна кількість  акцій (шт.) 13000 13000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 38
Генеральний директор ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ»

Шановний акціонере !

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕТУРИСТ»,
код ЄДРПОУ 02651374, місцезнаходження: м. Рівне, вул. Київська,36 повідомляє про скликан-

ня річних Загальних зборів, що відбудуться 12 квітня 2013 року за адресою: м. Рівне, вул. Київ-
ська,36, готель «Турист» приміщення кабінету голови правління. Реєстрація акціонерів з 10 год. 00 
хв. до 10год. 45 хв. Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «Рівнетурист».
2. Про порядок проведення річних  загальних зборів ПрАТ «Рівнетурист».
3. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПрАТ «Рівнетурист». 
4. Затвердження річного звіту ПрАТ «Рівнетурист» за 2012 рік.
5. Про порядок розподілу чистого прибутку і збитків ПрАТ «Рівнетурист» за фінансовими ре-

зультатами 2012 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.
6. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану «Рівнету-

рист» на 2013 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Рівнетурист» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, 

Правління ПрАТ «Рівнетурист».
9. Про відкликання члена Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист».
10. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист».
11.  Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист».
12. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «Рівнетурист».
13. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Рівнетурист» за 2012 рік.
14. Про внесення змін до Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ «Рівнетурист», шля-

хом викладення у новій редакції.
15. Про розгляд та затвердження бізнес-плану ПрАТ «Рівнетурист».
16. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової 

ради ПрАТ «Рівнетурист», обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
17. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної ко-

місії ПрАТ «Рівнетурист», обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом 

на 08  квітня  2013 року.
Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необхідно мати паспорт та 

довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайо-

митися за адресою, Україна, м. Рівне, вул. Київська,36, готель «Турист», приміщення кабінету голо-
ви правління в робочі дні з понеділка по п’ятницю  з 10.00 по 16.00, до дати проведення річних 
Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними 
документами можна особисто в місці проведення Загальних зборів до їх початку. Відповідальним 
за ознайомлення акціонерів з документами є  Климець Іван Олексійович головний юрисконсульт   
ПрАТ «Рівнетурист»,      тел. (0362) 60-80-50.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (тис. грн.):
Найменування показника Період 

звітний попередній
Усього активів 6 969 6 843
Основні засоби 11 688 11 042
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 154 168
Сумарна дебіторська заборгованість 247 251
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 119
Нерозподілений прибуток 43 128
Власний капітал 6 689 6 768
Статутний капітал 6 591 6 591
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 280 75
Чистий прибуток (збиток) 9 121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 659 100 659 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 60 67
В.о. Голови правління ПрАТ «Рівнетурист»   А.М. Логацький

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ 

«ЕЛЕТЕКС-С»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32952040
1.4. Місцезнаходження емітента: 61153, місто Харків, Проспект П`ятдесятирiччя ВЛКСМ, буд. 
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1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 758-73-58 , (057) 758-73-58
1.6. Електронна поштова адреса емітента: eletex_buh@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: eletex-s.ucoz.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Посадова особа Генеральний директор Протопопов Олег Ігорович (фізична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 05.03.2013; частка у статутному капі-

талі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала з 16.05.2011 року по 05.03.2013 
року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рі-
шення про звільнення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: за власним 
бажанням; підстави: Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 19 від 05.03.2013 р.).

05.03.2013 року Загальними зборами акціонерів Товариства прийняте рішення призначити 
на посаду Генерального директора(за сумісництвом) Товариства Виноградова Віктора Микола-
йовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 06.03.2013р.; володіє 
130000 акціями, що складає 10% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала про-
тягом своєї діяльності: з 03.01.2006р. заступник Генерального директора з зовнішньоекономіч-
ної діяльності ПРАТ «НВЕК «Елетекс-С»; з 29.12.2012р. по 05.03.2013 року заступник начальника 
з зовнішньоекономічної діяльності Корпорації «ХЕЗ-Елетекс-С»; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Орган, 
що прийняв рішення про призначення - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рі-
шення: вакантна посада; підстави: Рішення загальних зборів (Протокол № 19 від 05.03.2013 
року).

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади: Генеральний директор (за сумісництвом) Виноградов Віктор Ми-

колайович

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНССЕРВІС»  
(код ЄДРПОУ 19272758, місцезнаходження:  місцезнаходження: 69600, Запорізька область, м. 

Запоріжжя, вул. Базова, буд. 3-Б), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться  «15» 
квітня 2013 року об 14.00 годині за адресою: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Базова, 
буд. 3-Б, кабінет директора №1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання  голови,  секретаря  та  лічильної  комісії  зборів, затвердження  порядку проведен-

ня загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд  звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися товариством протягом не 

більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, та надання повноважень  на укладання 
таких правочинів.

8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту 
проведення загальних зборів.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства  шляхом затвердження його нової редакції. Об-
рання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечен-
ня реєстрації його в органах державної реєстрації. 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.45 
год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 09.04.2013р. 
на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, 

оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники 
можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. 
за адресою: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 3-Б, кабінет директора №1, 
і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Комашко Максим Валерійович.

Телефон для довідок: (061) 289-27-05. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 1555.1 984.0
Основні засоби 667.9 458.4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 11.0
Сумарна дебіторська заборгованість 9.0 8.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 4.7 -
Нерозподілений прибуток 836.7 167.0
Власний капітал 882.9 213.2
Статутний капітал 0.4 0.4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 672.2 771.7
Чистий прибуток (збиток) 669.7 94.8
Середньорічна кількість акцій (штук) 3098 3098
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

Наглядова рада ПрАТ «ТРАНССЕРВІС» 

Повідомлення  про  проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АТП-16364» 

(код за ЄДРПОУ 30430356) 
повідомляє,  що  30 квітня 2013  року о 12-00 годині відбудуться Загальні збори 

акціонерів за місцезнаходженням Товариства:  61058 м. Харків,  пров.Iванівський, 5 
у  кабінеті директора, який  розташований на 2-у поверсі. Дата складання  переліку 
акціонерів,  які  мають  право  на  участь  в зборах  30.04.2013 року - 24.04.2013 
року. 

Реєстрація учасників зборів з 11-30 до 11-55 у день та за місцем проведення 
зборів. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та 
доручення (оригінал або належним чином посвідчена копія  залишається в Товари-
стві). Ознайомитись з матеріалами порядку денного та внести пропозиції можно за 
місцезнаходженням Товариства, у кабінеті директора, який розташований на 2-у по-
версі, у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., відповідальна особа - Курлова Світлана 
Олександрівна, телефон (057)  7054869.

Порядок денний загальних зборів
1. Обрання лічильної комісії
2. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2012 рік.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012р. та основні напрямки діяльності  в 2013 році.
4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2012 р. та затвердження його висновку. 

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2012 р.
6. Визначення порядку відшкодування збитків за 2012 рік та розміру дивідендів 

Товариства за 2012 р. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.)
Найменування показника Звітний 

2012 р.
Попередній 

2011 р.
Усього активів 634,2    673,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 433,3    467,7
Довгострокові фінансові інвестиції 126,2    126,2
Запаси 3,9     5,5
Сумарна дебіторська заборгованість 60,0      52,2
Грошові засоби та їх еквіваленти 10,8       22,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -29,6      9,6
Власний капітал 600      639,2
Статутний капітал 285,0       285,0
Довгострокові зобов'язання ---       ---
Поточні зобов'язання 34,2     34,6
Чистий прибуток (збиток) -39,2      20,3
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 28500      28500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

---           ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних ак-
цій протягом періоду

---           ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7      7
Наглядова рада АТ «АТП-16364»

До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

«МЕТАЛІСТ»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Експериментально-механічний завод «Металіст» (нада-
лі - Товариство) повідомляє про доповнення порядку денного річних (чергових) загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2013 року об 11 годині, за адресою: 

Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, актовий зал, на-
ступними питаннями: 

«5) Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Експериментально-меха-
нічний завод «Металіст».

6) Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Експериментально-механічний завод «Мета-
ліст».».

Телефон для довідок: (044) 411-13-87, контактна особа – Антипова Віра Василівна. 
З повагою,
Генеральний директор
ПАТ «ЕМЗ «Металіст»    С.А. Ревенко

Повідомлення про зміни до порядку денного позачергових загальних зборів 

ПРАТ «ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»
У зв’язку із внесенням акціонером пропозицій щодо питань порядку денного позачергових 

загальних зборів (далі - «Збори») Приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва 
ядерного палива» (далі - «Товариство»), які відбудуться «26» березня 2013 року за адресою: Укра-
їна, Кіровоградська область, Маловисківський район, с.м.т. Смоліно, вулиця Казакова, будинок 
7а, та включенням цих пропозицій до порядку денного, Товариство повідомляє про наступний 
порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів, за яким будуть проведені такі збори:

Про обрання персонального складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів 1. 

акціонерів.
Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.2. 
Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.3. 

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «  Завод ЯП».
5. Обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «  Завод ЯП».
6. Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «Завод ЯП».
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «  Завод ЯП».
8. Обрання нового складу Ревізійної комісії ПрАТ «  Завод ЯП».
9. Обрання Голови Ревізійної комісії ПрАТ «  Завод ЯП».
Т.в.о. Директора      Ю.Ф. Антіпов

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Інформація для публікації та персонального повідомлення кожного акціонера
Публічне акціонерне товариство «Втормет» (код ЄДРПОУ 00190644), що знаходиться за 

адресою: Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Болгарська, буд. 64, повідомляє Вас, що чер-
гові Загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: 
Україна, Одеська обл., м. Одеса, 21й кілометр Старокиївського шосе, 47 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10:00 до 10:45 год. Для реє-
страції необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення 
на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства України.

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

Порядок денний
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.3. 
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  4. 

2012 рік.
Звіт наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-5. 

глядової ради.
Звіт ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про 6. 

фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. Затвер-8. 

дження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.9. 

Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товари-10. 
ством.

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.11. 
Відкликання та обрання члену Наглядової ради ПАТ.12. 
Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом На-13. 

глядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правового дого-
вору з членом Наглядової ради.

Затвердження рішень Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Втормет» значних пра-14. 
вочинів з АТ «Ощадбанк» та схвалення таких правочинів.

Затвердження рішень Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Втормет» значних пра-15. 
вочинів з АТ «ВТБ Банк» та схвалення таких правочинів.

Затвердження рішень Наглядової ради щодо укладання ПАТ «Втормет» значних пра-16. 
вочинів з іншими банками та фінансовими установами та схвалення таких правочинів.

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

Найменування показника
період

звітній попередній
Усього активів 227925 68819
Основні засоби 176965 10880
Довгострокові фінансові інвестиції 37890 37890
Запаси 1967 2385
Сумарна дебіторська заборгованість 5741 9801
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 6
Нерозподілений прибуток -30727 -33408
Власний капітал 169233 2028
Статутний капітал 1531 1531
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 87251 98668
Чистий прибуток (збиток) 2681 191
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1531000 1531000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 140 168

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до позачергових За-
гальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00 год., за адре-
сою: м. Одеса, 21-й кілометр Старокиївського шосе, 47, кімната юриста.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Тіпова С.Г.

Телефон для довідок: (048) 7504973.
Правління ПАТ «Втормет»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ВАЛ-ІНВЕСТ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34818099
1.4. Місцезнаходження емітента: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 538-00-53
1.6. Електронна поштова адреса емітента: M.Kovba@compass-development.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://val-invest.jimdo.com
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, при-

єднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або 
суду

2. Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «ВАЛ-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 34818099; далі – Товари-

ство) повідомляє, що єдиним акціонером, що одноосібно володіє 100% акцій Товариства, та 
відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснює повноваження За-
гальних зборів акціонерів Товариства, 05.03.2013 року, в зв’язку зі здійсненням значних ви-
трати на обслуговування такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство, при-
йнято рішення про припинення ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ» шляхом перетворення в Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ», яке буде правонаступником усього майна, усіх 
прав, обов’язків та зобов’язань ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ», та призначено комісію з припинення в 
складі однієї особи – Голови комісії з припинення - Директора Товариства Гур'єва Ігоря Воло-
димировича.

Кредитори Товариства можуть заявити свої вимоги протягом двох місяців з моменту пу-
блікації даного повідомлення шляхом надсилання письмових вимог або претензій на адресу: 
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73.

Порядок та умови обміну акцій ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ» на частки у статутному капіталі  
ТОВ «ВАЛ-ІНВЕСТ», що створюється внаслідок перетворення.

Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ» – 
правонаступника ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ» відповідає розміру статутного капіталу ПрАТ «ВАЛ-

ІНВЕСТ» та дорівнює 500 000,00 грн. (П’ятсот тисяч гривень нуль копійок). Коефіцієнт кон-
вертації: 1 : 1 (одна акція ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ» обмінюється на одну частку у статутному 
капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ»).

Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ», згідно статуту, ста-
новить 10,00 грн. та відповідає вартості однієї частки у статутному капіталі Товариства з об-
меженою відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ» – правонаступника ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ», що буде 
створене в процесі перетворення – 10,00 грн.

Обмін акцій ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ» здійснюється в два етапи:

1. Обмін акцій ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ» на письмові зобов’язання про видачу відповідної 
кількості часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛ-
ІНВЕСТ».

Обмін простих іменних акцій ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ» на письмові зобов’язання про видачу 
відповідної кількості часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ВАЛ-ІНВЕСТ» – правонаступника ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ» буде здійснено у строк, що починаєть-
ся з 11 березня 2013 р. та закінчується за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ», на яких буде вирішуватися питання щодо затвердження пе-
редавального акту.

2. Обмін письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутному 
капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ» на частки у статутному 
капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ» здійснюється в день дер-
жавної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ». Право власності 
на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ» під-
тверджується Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ», зареє-
строваним відповідно до діючого законодавства. Зобов’язання про видачу відповідної кіль-
кості часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ» 
вважаються виконаними в момент державної реєстрації Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ВАЛ-ІНВЕСТ».

3. Підпис
Директор ПрАТ «ВАЛ-ІНВЕСТ» Гур’єв І.В. підтверджує достовірність інформації у повідо-

мленні, та визначає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАЛІНВЕСТ»

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 11 квітня 2013 року о 10.00 місцевого 
часу Нідерландів за адресою: Нідерланди, м. Амстердам 1101 СіДжей, Карспелдрееф 6а, борд 
мітінг рум.

2. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час по-
чатку реєстрації акціонерів у загальних зборах - 9.30 за місцевим часом Нідерландів. Час за-
кінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах - 10.00 за місцевим часом Нідерландів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
станом на 24 годину 05-го квітня 2013 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування:
Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.1. 
Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.2. 
Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2012 рік.3. 
Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової 4. 

звітності Банку за 2012 рік.

Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2012 рік.5. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, 6. 

звіту ревізійної комісії за 2012 рік.
Зменшення статутного капіталу Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій.7. 
Випуск акцій Банку нової номінальної вартості.8. 
Викладення Статуту Банку в новій редакції (в тому числі й у зв’язку зі зменшенням 9. 

статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій).
Визначення уповноважених осіб (уповноваженого органу) Банку, яким (якому) надають-10. 

ся повноваження проводити дії щодо зменшення розміру статутного капіталу Банку та щодо 
здійснення обов’язкового викупу акцій в акціонерів у випадках, передбачених законодавством.

Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Банку та обрання но-11. 
вих голови та членів Ревізійної комісії Банку.

Про припинення повноважень голови Спостережної ради Банку.12. 
Про обрання нового члена Спостережної ради Банку.13. 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (надалі – Банк)
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№46, 7 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію Банку.14. 
Про внесення змін до Положення про спостережну раду Банку.15. 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 
під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитись з матеріалами для 
проведення річних загальних зборів акціонерів кожного робочого дня з 9:30 до 17:30 за міс-
цезнаходження ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»: м. Київ, вул. Мечникова, 2. Відповідальний за 
ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Начальника Юридичного управління – 
Шпиляк Андрій Михайлович.

6. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 

(тис. грн.) за 2012 рік:

Найменування показника 
Звітний 
період 

Попередній 
період

Усього активів  1 401 788 1 506 413
Основні засоби  13 150 10 621

Інші активи  350 114 375 920
Кредити банкам  235 031 63 826
Кредити клієнтам  789 739 951 304
Грошові кошти та їх еквіваленти  13 754 104 742
Нерозподілений прибуток  -1 704 9 562
Власний капітал  -6 594 -6 842
Статутний капітал  505 000 505 000
Кошти банків  719 510 825 369
Кошти клієнтів  119 800 151 043
Інші зобов'язання  57 478 22 281
Чистий збиток (прибуток)  45 9 562
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

 84 156

Спостережна рада ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє про проведення річних 
загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце проведення загальних зборів – м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 91, кім. 110;
дата та час проведення загальних зборів – 10 квітня 2013 року о 12:00 годині;
місце реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – м. Київ, вул. Бориспільська, 9, 

корп. 91, кім. 110;
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11 година 30 хвилин  

10 квітня 2013 року; час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –  
11 година 45 хвилин 10 квітня 2013 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
04 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання Голови та секретаря зборів.2. 
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  3. 

2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
Необхідність внесення змін до Договору про іпотечний кредит у вигляді відновлюваль-4. 

ної кредитної лінії №76 від 22.05.2006р. та Іпотечного договору, посвідченого 22.05.2006р. 
приватним нотаріусом КМНО Міхірьовою О.А. за реєстровим №1530, в частині зміни площі 
предмету іпотеки, підписання відповідних договорів.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.5. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.6. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік 8. 

та нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2013 рік.
Про виплату дивідендів.9. 

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за 

адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, кабінет № 302 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 
13-00 години за попереднім записом за тел.: (044) 586-48-98. Відповідальна особа за озна-
йомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Ди-
ректор Товариства Нєвєрова Олена Миколаївна.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у 
терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представ-
никам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності АТ «КРОКУРС» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2012

Попередній
2011

Усього активів 47912,0 45284,2
Основні засоби (первісна вартість) 32510,2 29319,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1437,8 969,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 32,0 7,0
Нерозподілений прибуток 3966,1 3158,4
Власний капітал 33966,1 33158,5
Статутний капітал 30000,0 30000,0
Довгострокові зобов’язання 3460 6040,0
Поточні зобов’язання 10487,9 6085,7
Чистий прибуток (збиток) - 212,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 16

Наглядова рада АТ «КРОКУРС»

Повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЗУТТЯ» (нада-
лі Товариство) (код за ЄДРПОУ 01554611)

Місце знаходження Товариства: Україна, 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Орлова, 2.

Шановні акціонери!
Правління ПрАТ «Взуття» повідомляє Вас, що 22 квітня 2013 року о 12 годині за адресою: 

м. Рівне, вул. Орлова 2 (в адмінприміщенні) відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 22 квіт-

ня 2013 року з 11:00 до 11:45 години за адресою: м. Рівне, вул. Орлова 2 (в адмінприміщенні).

Порядок денний:
Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту ро-1. 

боти проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт Голови правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності 2. 

Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
Звіт та висновки Наглядової Ради за 2012 рік та його затвердження.3. 
Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської 4. 

діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.5. 
Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 6. 

роботи в 2012 році.
Про відкликання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.7. 
Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.8. 
Про відкликання ревізійної комісії Товариства.9. 

Про обрання ревізійної комісії Товариства.10. 
Про відкликання Голови правління та членів правління Товариства.11. 
Про обрання Голови правління та членів правління Товариства.12. 

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

Найменування показників Період
Звітний Попередній

Усього активів 5623,6 565,3
Основні засоби 21742,4 1066,1
Довгострокові фінансові інвестиції - 9,0
Запаси 79,7 84,0
Сумарна дебіторська заборгованість 84,6 20,2
Грошові кошти та їх еквівалент 119,7 25,1
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 5592,6 396,3
Статутний капітал 618 618,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 31,0 169,0
Чистий прибуток(збиток) - -237,9
Середньомісячна кількість акцій (шт.) 654 654,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 19

Право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, які скликанні на 22 квітня 2013 
року, мають особи, які є акціонерами Товариства станом на дату проведення зазначених за-
гальних зборів акціонерів, та будуть наведені у реєстрі акціонерів Товариства, складеному 
станом на 16 квітня 2013 року.

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 22 квітня 2013 року включно з понеділка по 
п’ятницю з 9.00 до 16.00 години (обідня перерва з 13.00 до 14.00 години) за адресою: 
м. Рівне, вул. Орлова, 2. Тел. для довідок: (0362)22-41-93.

Голова правління ПрАТ «Взуття»     О.П. Роговська

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРОКУРС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЗУТТЯ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

03126, м. Київ, вул. Качалова, 5-а, повідомляє про скликання чергових загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 18.04.2013 р. о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Качало
ва, 5а (офісне приміщення на 2му поверсі контори ПрАТ «СКРІН»).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься в день та за місцем 
їх проведення з 9:00 до 9:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 12.04.2013 р.

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

яльності Товариства за 2012 рік.
Розгляд та затвердження звіту аудитора за 2012 рік.3. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (по-4. 

криття збитків).
Про обрання членів правління Товариства, затвердження умов цивільно-правових до-5. 

говорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання зазначених договорів.

З проектами документів, пов’язаних з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися 
в робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00, за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-а, 
приймальня ПрАТ «СКРІН». Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – Коломійчук В.М. Довідки за телефоном: (44) 490-31-51.

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 підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 5002,1 3281,3
Основні засоби 4298,8 3109,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 239,8 0
Сумарна дебіторська заборгованість 220, 4 163,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 243,1 8,1
Нерозподілений прибуток 4563,4 2817, 1
Власний капітал 4863,4 3117,1
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 132,2 162,9
Чистий прибуток (збиток) 1746,3 47,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60000 60000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11

Правління

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКРІН»,

ПОВІДОМЛЕННЯ
про можливість реалізації переважного права акціонерами – власниками простих акцій

Публічного акціонерного товариства 
«Банк Камбіо»

Найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Банк 
Камбіо» (далі - Банк): м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1.

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішен
ня про збільшення статутного капіталу та про приватне розміщення акцій: Протокол №1 від 
04.03.2013р. 

Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, їх тип, номінальна вартість: 
до розміщення запропоновано 60 539 328 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 
1,04 грн. кожна на загальну суму 62 960 901,12 гривень.

Ціна розміщення акцій: 1,04 грн., що дорівнює номінальній вартості та є вище ринкової 
вартості.

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне 
право. Строк та порядок реалізації переважного права.

Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій 
придбавати прості акції, які розміщуються Банком пропорційно частці належних йому про-

стих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 04.03.2013р. Переважне право реалі-
зують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіта-
лу шляхом приватного розміщення акцій - станом на 04.03.2013р.

Строк реалізації переважного права: з 07.03.2013р. по 09.04.2013р. включно. 
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товари-

ству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний 
рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві 
акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнахо-
дження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти при-
ймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. 

У випадку, коли кількість акцій, на придбання яких Акціонер має переважне право, 
складає не цілу кількість акцій, така кількість акцій округлюється до цілого числа в бік 
зменшення.

Надання письмового підтвердження акціонера про відмову від свого переважного права на 
придбання акцій, що пропонується до розміщення, умовами розміщення акцій не передбачено.

Права, які надаються власникам привілейованих акцій: привілейовані акції до розміщен-
ня не передбачені. 

Голова Правління      Н.А. Тарадайко

Повідомляє про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Компанія Катран»
Організаційно-правова форма емітента: відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05441005
Місцезнаходження емітента: Україна, 03061, м. Київ, вул. Новопольова, 2
Міжміський код, телефон/факс: +38 (044) 408-82-63
Електронна поштова адреса емітента: aalis@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.katran.ua
Вид особливої інформації відповідно: відомості про одержання позики на суму, що 

перевищує 25 % активів емітента.
2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про одержання позики – 22.04.2011 року. Назва уповно-
важеного органу, що прийняв рішення про одержання позики: Загальні Збори емітен-
та. Дата підписання договору позики – 08.06.2010 року, предмет договору - грошові 
кошти одноразово або траншами у розмірі, передбаченому Договором. Вид позики: 
процентна. Сума одержаної позики (першого траншу): відповідно до Договору позики 

було одержано 3 980 514,00 грн., розмір одержаної частини позики (у відсотках) до 
розміру позики – 49,8%, одержано 06.03.2013 року. Процентна ставка: 5%. Умови по-
вернення позики: сума позики підлягає поверненню шляхом її перерахування на по-
точний рахунок Позикодавця. Строк позики: до 31.12.2014 року. Забезпечення позики: 
відсутнє.

Дата зарахування коштів на поточний рахунок: 06.03.2013 року.
Інформація про Позикодавця: Альтонекс Менеджмент Лімітед (Altonex Management 

Limited), Мелінас Меркурі, 42, Егкомі, 2411 Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НЕ 
162664.

Вартість чистих активів емітента на початок року становить - 5041 тис. грн., співвід-
ношення суми позики до вартості активів на початок року (у відсотках) 62,4 %.

Мета отримання позики: поповнення обігових коштів, проведення розрахунків з 
постачальниками та кредиторами.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ПАТ «Компанія Катран»    Пендюр В.В.

Приватне акціонерне товариство «Хлібороб» (код ЄДРПОУ 30742236, місцезнаходження: 
57412, Україна, Миколаївська обл., Березанський район, с. Красне, вул. Енгельса, 3) (далі 
Товариство) повідомляє, що чергові річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
19 квітня 2013 року о 12.00 за адресою: 57412, Україна, Миколаївська обл., Березанський рн, 
с. Красне, вул. Енгельса, 3, актовий зал).

Порядок денний:  
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів.2. 
Про обрання лічильної комісії загальних зборів.3. 
Про обрання членів органу управління Товариства.4. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.5. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.6. 
Про прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії. Про затвердження ви-7. 

сновку Ревізійної комісії.
Про схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених виконавчим 8. 

органом Товариства та Наглядовою радою Товариства.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік (Про затвердження балансу 9. 

Товариства за 2012 рік).
Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та порядок виплати дивідендів.10. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012 р. (тис. грн.) Наймену-
вання показника Період Звітний/Попередній. Усього активів 1313,4/1323,0; Основні засоби 
1256,0/1272,5; Довгострокові фінансові інвестиції -/-; Запаси 7,0/7,0; Сумарна дебіторська 
заборгованість 50,4/43,5; Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1/1,0; Нерозподілений прибуток 
-762,8/-752,4; Власний капітал 1260,2/1270,6; Статутний капітал 902,6/902,6; Довгострокові 
зобов’язання -/-; Поточні зобов’язання 53,2/52,4; Чистий прибуток (збиток) -10,4/-16,2; Се-
редньорічна кількість акцій (шт.) 3610463/3610463; Кількість власних акцій, викуплена про-
тягом періоду (шт.) -/-; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4/6.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься з 11.30 до 
12.00 за місцем проведення чергових річних загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах 
акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (пас-
порт), представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та документ, що підтвер-
джує повноваження представника, оформлений в порядку, встановленому чинним законо-
давством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – 15 квітня 2013 року (24 година). Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами 
щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів, в робочі дні з 11.00 до 15.00 за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 41/5, 2-й поверх, кімната №2, тел.(0512) 479764. 
Відповідальна особа – Керівник групи по роботі з акціонерами Дерега Інна Едуардівна. 

Наглядова рада Товариства

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КАМБІО»

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ КАТРАН»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «хЛІБОРОБ»!
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯМПІЛЬСЬКИй ПРИЛАДОБУДІВНИй ЗАВОД»,

надалі «Товариство» (місцезнаходження: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 
83 А) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори).

місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в 
приміщенні їдальні;

дата та час проведення зальних зборів - 11 квітня 2013 року о 12 год. 00 хв.;
місце проведення реєстрації акціонерів - Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, 

в приміщенні їдальні;
час початку реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах – 11 год. 00 хв. 11 квітня 

2013 року; час закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах – 11 год. 45 хв. 
11 квітня 2013 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  
5 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів.2. 
Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. При-3. 

йняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-5. 

гляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.6. 
Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік та норматив розподілу прибутку Товари-7. 

ства на 2013 рік.
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-8. 

тися Товариством протягом не більш як одного року.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необ-

хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися 
за адресою: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, у відділі праці та заробітної 
плати, в робочі дні з 08-30 до 12-00 за попереднім записом за тел.: /04336/-2-24-31. Відпо-
відальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення 
загальних зборів – Собко Володимир Євгенійович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; пред-
ставникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства.

Довідки за телефоном: /04336/ 22431.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 12669 10182
Основні засоби 2899 2995
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4593 4066
Сумарна дебіторська заборгованість 3708 2957
Грошові кошти та їх еквіваленти 996 164
Нерозподілений прибуток 3370 2416
Власний капітал 9004 8050
Статутний капітал 53 53
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3665 2132
Чистий прибуток (збиток) 1341 2566
Середньорічна кількість акцій (шт.) 211001 211001
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 295 312

ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИчОТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

хУДОЖНІх ВИРОБІВ «ЯРОСЛАВНА»»
(Код за ЄДРПОУ – 02968541, місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, буд.25) 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «18» квіт
ня 2013 року о 12.00 за адресою: м. чернігів, вул. Кирпоноса, буд.25 в приміщенні  
ПрАТ «ВТПХВ «ЯРОСЛАВНА»», 2 поверх, лабораторія. Реєстрація учасників загальних збо-
рів – «18» квітня 2013 року з 11.00 до 11.50 за місцем проведення загальних зборів.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками роз-3. 

гляду звіту.
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 4. 

2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за 5. 

наслідками розгляду звіту та висновків.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.6. 
Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.7. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника
Звітний 
2012 рік

Попередній 
2011 рік

Усього активів 1530 1204
Основні засоби 495 402
Довстрокові фінансові інвестиції 89 79
Запаси 677 489
Сумарна дебіторська заборгованість 366 226
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 8
Нерозподілений прибуток 374 196
Власний капітал 926 707
Статутний капітал 25,4 25,4
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 468 448
Чистий прибуток (збиток) 219 196
Середньорічна кількість акцій (штук) 25 396 25 396
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 34

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акці-
онерів – «12» квітня 2013 року.

Для участі в загальних зборах необхідно надати: для акціонера – документ, що посвідчує 
особу (паспорт, тощо); для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу 
(паспорт, тощо), та довіреність на право участі в загальних зборах акціонерів та голосування 
на них, яка оформлена відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери (їх представники) до проведення загальних зборів акціонерів Товариства за 
запитом мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства  
(м. Чернігів, вул. Кирпоноса, буд.25, каб. Голови Правління ) у робочі дні: понеділок-п’ятниця 
з 10.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління  
ПрАТ «ВТПХВ «ЯРОСЛАВНА»» Мяснікова Валентина Петрівна. Також за цією адресою кожен 
акціонер Товариства має право в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку ден-
ного зборів в порядку, передбаченому ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Довідки за тел.: (0462) 774121.
Наглядова Рада ПрАТ «ВТПхВ «ЯРОСЛАВНА»»

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «Очаківське хлібоприй-
мальне підприємство», які відбудуться 19 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: 
Миколаївська область, м. Очаків, вул. Володарського, буд. 2.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться 
19 квітня 2013 р. за місцем проведення зборів: початок реєстрації акціонерів о 10.00 год., 
закінчення реєстрації о 10.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: 15 квітня 2013 р.
Порядок денний:

Обрання Лічильної комісії.1. 
Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 2. 

ПрАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» за 2012 р.
Звіт та висновки Наглядової ради Товариства про результати фінансово-3. 

господарської діяльності Товариства за 2012 р.
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-4. 

господарської діяльності Товариства за 2012 р.
Затвердження річного звіту директора, звіту та висновків Наглядової ради Товари-5. 

ства та Ревізійної комісії Товариства.
Затвердження річних результатів діяльності (балансу) ПрАТ «Очаківське хлібо-6. 

приймальне підприємство» за 2012 р.
Розподіл прибутку (покриття збитків) ПрАТ «Очаківське ХПП» за 2012 р.7. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, засвідчену згідно 
вимог чинного законодавства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з порядком 
денним зборів, за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Володарського, буд.2, 

у робочі дні, з 10.00 до 12.00 год. За цією ж адресою акціонери Товариства можуть в 
письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
загальних зборів. Пропозиції акціонерами вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів 
до вищезазначеної дати проведення загальних зборів.

Основні показники
 фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника Період 
звітний 2012 попередній 2011

Усього активів 3279 3944
Основні засоби 7999 7921
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 106 115
Сумарна дебіторська заборгованість 189 89
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 584
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 561 1357
Власний капітал 2985 3917
Статутний капітал 430 430
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 254 27
Чистий прибуток (збиток) -796 -398
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1719820 1719820
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 25

Телефон для довідок: (05154) 22037.
Директор ПрАТ «Очаківське хПП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОчАКІВСЬКЕ хЛІБОПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
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Загальні збори акціонерів

ПАТ «ІНЖЕНЕРНОВИРОБНИчИй ЦЕНТР 
МАСТИЛЬНОГО І ФІЛЬТРУЮчОГО ОБЛАДНАННЯ»
відбудуться 29 квітня 2013 року о 13 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81А. 

Початок реєстрації о 12 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 23 квітня  

2013 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

Звіт Голови Правління за 2012 рік.1. 
Звіт Наглядової ради.2. 
Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків.3. 
Вибори Наглядової ради.4. 
Виборі Ревізійної комісії.5. 
Вибори Голови Правління.6. 
Вибори Членів Правління.7. 

Акціонери мають право за вказаною вище адресою ознайомитись з документами для 
прийняття рішень по питанням порядку денного, а також не пізніше ніж за 20 діб до вказаної 
дати проведення зборів дати свої пропозиції відносно порядку денного.

Для участі у зборах акціонер повинен мати документ (паспорт), що посвідчує особу, а 
представник акціонера – документ (паспорт), що посвідчує особу, та довіреність, засвідчену 
згідно з діючим законодавством.

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

Найменування показника
Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 1804 2206
Основні засоби 775 895
Дострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 799 935
Сумарна дебіторська забаргованість 206 342
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 21
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 1356 1683
Статутний капітал 164 164
Дострокові зовов’язання - -
Поточні зобов’язання 448 523
Чмстий прибуток (збиток) (-432) (-105)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 614285 614285
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Численість працівників на кінець періоду 61 75

Правління Товариства

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНОФРАНКІВСЬКАВТО» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»
Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05495466
Місцезнаходження емітента 76018, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, 

вул. Юності, 41А
Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0342) 50-97-55

Електронна поштова адреса емітента jurifavto@optima.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій,  яким 
належить 10 і більше відсотків  голосуючих  
акцій

2. Текст повідомлення
На підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, отри-

маного від депозитарію Публічного акціонерного товариства «Національний депози-
тарій України», який здійснює облік прав власності на акції емітента - Публічного ак-
ціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (код за ЄДРПОУ 05495466), 
виникла особлива інформація про емітента, у зв’язку із зміною власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Дата вчинення дії – 05 березня 2013 року (дата отримання зведеного облікового 
реєстру власників іменних цінних паперів). 

Розмір пакету акцій власника – Публічного акціонерного товариства «Українська 
автомобільна корпорація» (місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 
буд. 15/2) збільшився з 0 штук до 1 097 243 штук простих іменних акцій емітента та 
становить 1 097 243 штук простих іменних акцій емітента, що складає 94,5890 % від 
кількості голосуючих акцій емітента. 

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор                                                                   хованець Т.М.

м.п.              06 березня 2013 року

 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕхНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, яке відбу-
деться «03» квітня 2013 року об 11.00 год., за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 
буд. 53, офіс 1.

Порядок денний:
(1) про зміну адреси місцезнаходження ЗАТ «Технології та системи України». 
(2) про припинення (реорганізацію) ЗАТ «Технології та системи України» шляхом 

його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
(3) про умови обміну акцій у статутному капіталі ЗАТ «Технології та системи Укра-

їни» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що 
створюється в результаті припинення (реорганізації) ЗАТ «Технології та системи 
України».

(4) про оцінку та викуп акцій акціонерів ЗАТ «Технології та системи України». 
(5) про призначення голови та членів комісії з припинення (реорганізації) ЗАТ «Тех-

нології та системи України» у зв’язку з припиненням (реорганізацією) ЗАТ «Технології 
та системи України».

(6) про встановлення порядку, повноважень та строків припинення (реорганізації) 
ЗАТ «Технології та системи України». 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення позачергових за-
гальних зборів з 10.00 до 11.00 год. Для участі у позачергових загальних зборах необ-
хідно мати: акціонерам — документ, що засвідчує особу; представникам акціонерів на 
загальних зборах — довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України, та документ, що посвідчує особу. 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ»

(код ЄДРПОУ: 31071312, місцезнаходження: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, 
пр. Пролетарський, буд. 2А), далі — Товариство, повідомляє про проведення загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться «16» квітня 2013 року о 14.00 за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, пр. Пролетарський, буд. 2А, каб. №4. 

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи загаль-

них зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 

2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи у 2012 році.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік. 
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 р.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством протягом року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, та надання 
повноважень на укладання значних правочинів.

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення 16 квітня 
2013р. реєстраційною комісією у каб. №4 з 13-00 год. до 13-50 год., згідно зведеному облі-
ковому реєстру власників іменних паперів ПАТ «Бердянські жниварки», складеному станом 
на 24 годину 10.04.2013р. Для реєстрації та участі у зборах власникам акції необхідно 
пред’явити паспорт, представникам акціонерів — доручення на право участі у зборах, за-
свідчене згідно вимог діючого законодавства, та паспорт. Акціонери товариства чи їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати пись-
мові пропозиції в робочі дні з 09.00 год. до 15.00 год. (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: 
71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Пролетарський, буд. 2А, каб. №9. Особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член правління — за-
ступник голови правління з фінансових питань Колесник Сергій Миколайович. Додаткова 
інформація за телефоном (06153) 50200. 

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

звітний попередній
Усього активів 61297 44352
Основні засоби 29360 26222
Довгострокові фінансові інвестиції 5202 5202
Запаси 6763 6265
Сумарна дебіторська заборгованість 16798 5380
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 179
Нерозподілений прибуток -17494 -18589
Власний капітал 31774 30679
Статутний капітал 3118 3118
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 29078 13427
Чистий прибуток (збиток) 1095 724
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12471184 12471184
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) 293 216

Наглядова рада ПАТ «Бердянські жниварки»
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що прово
диться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як 
гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у 
документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, не
суть особи, що підписали ці документи.

1. Інформація про Емітента
1.1. Повне та скорочене найменування:
Повне найменування Емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІ-

НАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕПТ» (надалі — Товариство або Емітент). 
Скорочене найменування емітента: ТОВ «ФК «АКЦЕПТ»
Код за ЄДРПОУ — 38451090
Місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 18/7. 
Телефон, факс: (044) 331-51-68; E-mail: fk_akcept@ukr.net 
1.2. Дані щодо державної реєстрації:
Товариство зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 

16.10.2012р., про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців за № 1 070 102 0000 047742. Протягом строку існування Емітента 
організаційно-правова форма та назва не змінювались.

1.3. Перелік засновників:
Засновником при створенні Товариства була 1 юридична особа — ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ ЛІЗИНГ». Станом на дату прийняття рішення про розмі-
щення облігацій (25.01.2013р.) учасником Товариства є юридична особа — ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІН-
ВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО», що діє від свого імені та в інтересах Пайового закритого недивер-
сифікованого венчурного інвестиційного фонду «Київська нерухомість». 

1.4. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формуван
ня та компетенція згідно з установчими документами Емітента):

Витяг зі Статуту:
« 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА Їх ПОСАДОВІ ОСОБИ
9.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства (далі — Загальні 

Збори).
9.2. Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому 

числі і з тих, що передані Зборами до компетенції Виконавчого органу Товариства.
9.3. Компетенція Загальних Зборів:
9.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та 

звітів про їх виконання;
9.3.2. затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визна-

чення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створю-
ються в Товаристві;

9.3.3. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визна-
чення повноважень відповідних контрольних органів;

9.3.4. відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків 
майна Товариства;

9.3.5. призначення та звільнення Директора Товариства та визначення його компетенції;
9.3.6. обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
9.3.7. обрання та відкликання Голови Товариства;
9.3.8. внесення змін до Статуту Товариства, розміру статутного капіталу Товариства;
9.3.9. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
9.3.10. вирішення, питання про придбання Товариством частки Учасника;
9.3.11. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні 

підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку, розподілу прибутку, 
строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збит-
ків;

9.3.12. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб 
Товариства;

9.3.13. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представ-
ництв, затвердження їх статутів та положень;

9.3.14. виключення Учасника з Товариства;
9.3.15. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідацій-

ної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
9.3.16. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підпри-

ємств філій та представництв; рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують 
учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учас-
ників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів. Питання 
вказані у пунктах 9.3.1., 9.3.8., 9.3.14., відносяться до виключної компетенції Загальних зборів 
учасників Товариства і не можуть бути передані іншим органам управління.

9.3.17. пп.. 9.3.1., 9.3.8., 9.3.14. належать до виключної компетенції Загальних зборів. Рі-
шення по цим питанням приймаються, якщо за них проголосували учасники, які в сукупності 
володіють більш як 50 відсотків загальної кількості голосів учасників Товариства.

9.4. Прийняття рішення Загальними Зборами:
9.4.1. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (пред-

ставники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотків голосів. Брати участь у 
Загальних Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів які не є Учас-
никами Товариства.

9.4.2. Кожен з Учасників Товариства на Загальних Зборах має кількість голосів, пропо-
рційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Загальних Зборах про-
вадиться за принципом — на один відсоток частки Учасника у Статутному капіталі Товари-
ства припадає один голос. Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні 
Загальних Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Това-
риством.

9.4.3. Учасник може передати довіреністю, засвідченою Головою Товариства або нотаріу-
сом, свої повноваження представнику. Учасник Товариства вправі передати свої повноважен-
ня на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

9.4.4. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний 
строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних Зборах, пись-
мово сповістивши про це Голову Товариства.

9.5. Скликання Загальних Зборів:
9.5.1. Загальні Збори Учасників скликаються за необхідністю, але не рідше двох разів на 

рік. Позачергові збори скликаються в будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси 
Товариства.

9.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного 
скорочення статутного капіталу Головою Товариства скликаються позачергові Збори.

9.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, 
мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, 
що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав 
зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні Збори Учасників.

9.5.4. Про проведення Загальних Зборів, Учасники повідомляються персонально рекомен-
дованим листом із зазначенням часу і місця проведення Загальних Зборів та порядку денного. 
Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Зборів. Не пізніш як 
за 7 днів до скликання Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість озна-
йомлення з документами, внесеними до порядку денного.

9.5.5. Будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних 
Зборах за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. 

9.5.6. Учасники Загальних зборів, які беруть участь у Загальних зборах реєструються з 
зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник Цей перелік підписується Головою 
Товариства та секретарем Зборів.

9.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, 
є Директор. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не 
перевищувати своїх повноважень.

9.7. Директор Товариства обирається зборами з числа Учасників або призначається з осіб, 
що не є Учасниками на термін визначений рішенням Загальних Зборів Учасників.

9.8. Директор підзвітний Зборам і організує виконання їх рішень. Директор не вправі при-
ймати рішення, які є обов'язковими для Учасників Товариства. Директор не може бути одно-
часно Головою Зборів учасників.

9.9. Повноваження Директора полягають у вирішенні усіх питань діяльності Товариства, 
крім тих, які віднесено до компетенції Загальних Зборів та Ревізійної комісії товариства. За-
гальні Збори можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до ком-
петенції Директора за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів 
Учасників та Ревізійної комісії. 

9.10. Директор Товариства: 
9.10.1. на основі діючого законодавства та дійсного Статуту видає накази, інструкції та 

інші акти з питань, віднесених до його повноважень; 
9.10.2. без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими 

та іноземними органами, юридичними та фізичними особами;
9.10.3. без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Товариства, надає доручення та дові-

реності на представництво Товариства та здійснення інших дій від імені Товариства, відкриває 
та використовує рахунки Товариства в установах банків;

9.10.4. укладає правочини від імені Товариства з урахуванням пункту 9.3.16 Статуту;
9.10.5. подає Зборам Учасників на затвердження проекти бюджету Товариства та звіти про 

їх виконання; 9.10.6. затверджує штатний розклад, призначає та звільняє працівників Товари-
ства, заохочує робітників, накладає дисциплінарні стягнення;

9.10.7. видає правила внутрішнього розпорядку;
9.10.8. виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації діяльності Товариства 

та виконання рішень Зборів, на основі Статуту та функціональних обов'язків. 
9.11. Директор зобов'язаний після закінчення фінансового року подати Зборам Учасників 

річний баланс Товариства, рахунок прибутків та збитків, а також річний звіт.
9.12. Контроль за фінансовою та утворюється Зборами з їх числа в кількості не менше 

трьох осіб строком на 2 роки. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. 
9.13. Зборами учасники Товариства, для виконання функцій покладених на Ревізійну ко-

місію, може бути прийнято рішення про залучення незалежної аудиторської фірми на підставі 
договору про надання послуг. В разі прийняття рішення про залучення незалежної аудитор-
ської фірми, аудиторська фірма набуває всіх повноважень Ревізійної комісії і виконує функції 
віднесені цим Статутом до компетенції Ревізійної комісії. 

9.14. Повноваження Ревізійної комісії:
9.14.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням 

Загальних Зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія 
вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтер-
ських чи інших документів, особистих пояснень;

9.14.2. Ревізійна комісія доповідає про проведені нею перевірки Загальним Зборам.
9.14.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ре-

візійної комісії Загальні Збори не мають права затверджувати річний баланс Товариств.
9.14.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства 

або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати від Голови Товари-
ства скликання позачергових Зборів.»

1.5. Предмет та мета діяльності Емітента: 
Витяг зі Статуту:
« 2.1.Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення фінансо-

вих послуг, визначених чинним законодавством України. 
2.2. Предметом діяльності Товариства є виключно:
факторинг; надання фінансових кредитів, за рахунок власних коштів; залучення фінансо-

вих активів від юридичних осіб з зобов'язанням щодо наступного їх повернення; надання по-
ручительств, гарантій; надання позик; надання послуг фінансового лізингу.

2.3.Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення 
яких не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до закону та інших нормативно- 
правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію Товари-
ство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії. 

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІМЕННИх ВІДСОТКОВИх ОБЛІГАЦІй 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕПТ»



58

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2.4. Товариство набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до 

відповідного державного реєстру фінансових установ.»
Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

до видів діяльності за КВЕД віднесено: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страху-
вання та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 64.19 Інші види грошового посередництва; 64.91 
Фінансовий лізинг; 64.92 Інші види кредитування. 

1.6. Розмір статутного та власного капіталу:
1.6.1. Розмір статутного капіталу за станом на 25.01.2013р. сплачений у повному обсязі та 

складає 109 000 тис. грн. 
1.6.2. Розмір власного капіталу за станом на 31.12.2012р. становив 118 203 тис. грн. 
7.7. чисельність штатних працівників: станом на 31.12.2012 року загальна чисельність 

штатних працівників — 1 особа.
1.8. чисельність учасників: станом на 31.12.2012 року чисельність учасників Товариства — 

1 юридична особа — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО», що діє від свого імені 
та в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду 
«Київська нерухомість». 

2. Відомості про посадових осіб Емітента:
Прізвище, ім’я, по батькові Єфремова Вікторія Олександрівна
Посада Директор Товариства 
Рік народження 12.04.1974р.
Освіта Вища 
Кваліфікація бакалавр
Загальний виробничий стаж (років) 21 рік
Стаж роботи на даній посаді з 30.11.2012р.
Посада, яку особа займає на основному місці 
роботи

Директор ТОВ «ФК «АКЦЕПТ»

Посада на попередніх місцях роботи за останні 
5 років

16.11.2007р. — 09.01.2008р. — директор 
ТОВ «КУА «Система Плюс»;
10.01.2008р. — 26.06.2008р. — фінансо-
вий директор ТОВ «Ардер»;
27.06.2008р. — 26.01.2009р. — директор 
ТОВ «КУА «Фінексперт»;
27.01.2009р. — 17.05.2010р. — директор 
ТОВ «Фондова Група»;
01.06.2010р. — 14.02.2012р. — заступник 
директора ТОВ «ІК «Атланта Капітал»;
15.02.2012р. — 13.02.2013р. — заступник 
директора ТОВ «ФК «КАПІТАЛІСТ».

Інших посадових осіб немає. Ревізійна комісія не обрана. Головний бухгалтер відсутній. 
Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві здійснює Анпілогов Максим Олегович, що пра-
цює бухгалтером за сумісництвом.

3. Відомості про середню заробітну плату директора за останній квартал та останній за
вершений фінансовий рік: 

ПІБ, Посада середньомісячна заробітна плата, гривень
за 4й квартал 2012 року, грн. за 2012 рік, грн.

Єфремова Вікторія Олександрівна, 
директор

0,00 0,00

4. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності із зазна
ченням терміну закінчення їх дії: Ліцензій (дозволів) на провадження певних видів діяльності 
Емітент не має.

5. Відомості про участь Емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо: 
Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.

6. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більше ніж 10% статутного капі
талу, у тому числі про дочірні підприємства, філії та представництва емітента: Емітент не во-
лодіє більше ніж 10% статутного капіталу в інших юридичних особах.

7. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підроз
діли емітента: Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів 
у емітента немає.

8. Опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, 
у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії облігацій.

8.1.Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент.
Факторинг є основною формою рефінансування дебіторської заборгованості, що вико-

ристовується в теперішній час. Факторинг (від англ. factor — посередник) — це різновид 
торгово-комісійної операції, що поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта. В 
основі факторингу лежить купівля фактором рахунків-фактур клієнта на певних умовах. 

Сучасний факторинг — це комплекс фінансових послуг, що надаються клієнту фактором в 
обмін на переуступку дебіторської заборгованості, що включає фінансування поставок товарів, 
страхування кредитних ризиків, облік стану дебіторської заборгованості та регулярне надання 
відповідних звітів клієнту, а також контроль своєчасності оплати та роботу з дебіторами. 

Факторинг як фінансову операцію найкраще описує принцип «гроші сьогодні завжди ко-
штують більше, ніж гроші завтра». 

Як показало дослідження, впродовж останніх років господарської практики питома вага 
дебіторської заборгованості у загальній величині оборотних активів підприємств поступово 
зростала, що свідчить про деформовану структуру матеріалізованих форм оборотного капіта-
лу. Домінування у згаданій структурі дебіторської заборгованості підтверджує нераціональне 
використання оборотного капіталу, що, в свою чергу, позначалося й на результатах роботи 
підприємств. 

Не дивлячись на затребуваність даної послуги, факторинг не можна назвати широко по-
ширеною послугою. 

На даний момент факторингом користуються не більше 2% українських підприємств. 
Основним фактором, що стримує розвиток, є недостатня поінформованість підприємців 

про можливості факторингу. 
В Україні факторинг з’явився в 2001 — 2002 роках. Проте після кризового періоду кінця 

2008-2009 років майже всі припинили активний розвиток даного напряму, підтримуючи, в 
кращому випадку, наявні обсяги. 

Проте аналіз розвитку ринку факторингу в після кризовий період в Росії (український ри-
нок багато в чому повторює його з кількарічною затримкою) показує, що обсяги факторинго-
вих операцій знову починають стрімко зростати.

Затребуваність послуги факторингу в Україні сьогодні викликана практично відсутністю 
доступу до кредитних грошей для більшості підприємств малого та середнього бізнесу. Це 
відбувається через те, що внаслідок фінансової кризи комерційні банки значно підвищили 
свої вимоги до потенційних позичальників, зокрема і до забезпечення за кредитами. Безза-
ставне фінансування практично відсутнє. Це створює передумови для динамічного розвитку 
факторингового бізнесу в післякризовий період. 

Обсяги надання послуг не залежать від сезонних змін. 
8.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 

емітент (станом на 31.12.2012р.): 15 295 тис.грн. 
8.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 

емітент:
Ринком збуту Товариства є територія України. Споживачами послуг Товариства є юридичні 

особи різних форм власності та галузей діяльності. На сьогодні до послуг факторів звертаються: 
– представники сегменту середнього та малого бізнесу, для яких сьогодні фактично за-

критий доступ до беззаставного фінансування; 
– представники великого бізнесу, які використовують факторинг як альтернативне та 

більш гнучке
джерело фінансування банківським кредитам. 
8.4.Основні конкуренти емітента:
Потенційними конкурентами Товариства є усі суб’єкти підприємницької діяльності, що 

надають послуги з факторингу на території України, зокрема: ПАТ «Райфайзен банк Аваль», 
ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ТОВ «АрмаФакторинг», ТОВ «ФК Факторинг», 
ТОВ «Факторинг Фінанс» та інші факторингові компані.

8.5.Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:
Станом на 31.12.2012р. Товариство інвестувало кошти на купівлю векселів на загальну 

суму 3 000 тис. грн..
8.6.Політика щодо досліджень та розробок:
Емітент на даний час не проводить самостійних досліджень та розробок.
9. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:
- Податкові ризики, пов`язані зі змінами в податковому законодавстві, що можуть створи-

ти негативний вплив на господарську діяльність емітента. Ймовірні негативні наслідки у разі 
зміни податкового законодавства або тлумачення податковими органами окремих положень 
не можуть бути остаточно прогнозовані.

- Можливі зміни в кредитно-фінансової політиці України;
- Погіршення загальної економічної ситуації в Україні та зменшення темпів доходів насе-

лення;
- Форс-мажорні обставини.
З метою мінімізації ризиків, в використовуватиме наступні методи управління ризиками: 
1) методи уникнення ризиків: 
– відмова від співпраці з ненадійними клієнтами; 
– відмова від фінансування галузей, які не визначені як пріоритетні в роботі компанії (тоб-

то визначені як ризикові); 
– ретельний аналіз та перевірка потенційних клієнтів усіма доступними методами. 
2) методи диверсифікації ризиків: 
– розподіл ризиків між дебітором клієнта, самим клієнтом (в порядку регресу) та фізич-

ною особою — власником клієнта (бенефіціаром в рамках договору фінансової поруки за 
договором факторингу); 

– розподіл ризиків між клієнтами за рахунок диверсифікації їх кількості, лімітів «в одні 
руки», галузей (сфер) діяльності клієнтів. 

3) методи компенсації ризиків:
– укладення, як правило, договорів фінансової поруки за договорами факторингу з реаль-

ними бенефіціарами (власниками) клієнтів;
– в разі необхідності страхування фінансових ризиків неповернення коштів від дебітора 

або клієнта; 
– стратегічне планування діяльності, яке дозволяє передбачати появу «вузьких» місць, 

наперед ідентифікувати джерела ризиків; 
– прогнозування зовнішнього середовища, тобто періодична розробка сценаріїв розвитку 

та оцінка майбутнього стану середовища господарювання як власного так і потенційних і ді-
ючих клієнтів, прогнозування поведінки партнерів та дій конкурентів, макроекономічне про-
гнозування; 

– моніторинг нормативно-правового середовища. Отримані дані дозволяють відстежувати 
тенденції, дадуть час для підготовки до нормативних нововведень, дадуть можливість при-
йняти відповідні заходи для компенсації можливих втрат; 

– навчання персоналу та його інструктування.
10. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки
Місія Товариства — активний розвиток ринку факторингу в Україні. 
При цьому Товариство націлене на формування довгострокових партнерських відносин з 

клієнтами, базуючись на лояльності, довірі та взаємних зобов’язаннях. 
Стратегічною метою діяльності Товариства є досягнення лідерства на ринку факторингу 

України, як за операціями внутрішнього, так і зовнішнього факторингу. 
Серед основних тактичних цілей компанії у 2013 році є: 
– досягнення портфелю факторингових операцій в розмірі не менше 200 млн. грн. до 

кінця 2013 року; 
– випуск корпоративних облігацій з метою побудови оптимальної структури пасивів Това-

риства, залучення більш дешевих ресурсів, а також створення публічного іміджу компанії; 
– збільшення власного капіталу компанії; 
– проведення аудиту за МСФЗ за результатами діяльності у 2013 році; 
– набуття членства у міжнародній факторинговій організації FCI, що дозволить активно 

надавати послуги міжнародного факторингу. 
11. Інформація про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія):
а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій: відсутні;
б) які не були виконані: відсутні.
Невиконаних кредитних правочинів — немає, а також немає рішень судів, які стосуються 

виникнення та виконання кредитних правочинів.
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12.Фінансова звітність (тис.грн.):
Баланс на 31.12.2012 р.

 Форма N 1 тис.грн 
Код за ДКУД 

1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 - -
первісна вартість 011 - -
накопичена амортизація 012 - -
Незавершене будівництво 020  —  — 
Основні засоби: 
залишкова вартість 030 - -
первісна вартість 031 - -
знос 032 - -
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035  —  — 
первісна вартість 036  —  — 
накопичена амортизація 037  —  — 
Довгострокові фінансові інвестиції 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040 - 10

інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070  —  — 
Усього за розділом I 080  —  10
II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100  -  — 
Поточні біологічні активи 110  —  — 
Незавершене виробництво 120 - -
Готова продукція 130  —  — 
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
чиста реалізаційна вартість 160 -  — 
первісна вартість 161 -  — 
резерв сумнівних боргів 162  —  — 
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 180 - -
із нарахованих доходів 190 - -
Із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210  — 73285
Поточні фінансові інвестиції 220 - 3000
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
в національній валюті 230 - 48000
у т.ч. в касі 231 - -
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250  —  — 
Усього за розділом II 260 - 124284
III. Витрати майбутніх періодів 270  —  — 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275  —  — 
Баланс 280 - 124294

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 - 109000
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320  —  — 
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340  —  — 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350  — 9203
Неоплачений капітал 360 -  — 
Вилучений капітал 370  —  — 
Усього за розділом I 380 - 118203
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -

415 - -
416 - -
417 - -
418 - -

Цільове фінансування 420  —  — 
Усього за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - -
Інші довгострокові зобов’язання 470  —  — 
Усього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500  -  — 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510  —  — 
Векселі видані 520 - - 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530  — 6092
Поточні зобов’язання за розрахунками: 
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550  — - 
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 -  — 
з оплати праці 580 -  — 
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов’язання пов’язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу

605  —  — 

Інші поточні зобов’язання 610  —  — 
Усього за розділом IV 620  — 6092
V. Доходи майбутніх періодів 630  —  — 
Баланс 640 - 124294

Звіт про фінансові результати за 2012 рік
 Форма N 2 тис.грн 

Код за ДКУД 
1801003

I.Фінансові результати
Стаття Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

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

010 - - 

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

025 - -

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

035 - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

040 - -

Валовий:
Прибуток 050 - -
Збиток 055
Інші операційні доходи 060 15295  — 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

061  -  -

Адміністративні витрати 070 -  — 
Витрати на збут 080  -  — 
Інші операційні витрати 090 (6092) -
Витрати від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції

091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток 100 9203  — 
Збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування
прибуток 170 9203 -
Збиток 175 - -
Фінансові результати від припиненої діяльності після 
оподаткування та/або прибуток або збиток від 
переоцінки необоротних активів та груп вибуття
Прибуток 176 - -
Збиток 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток 190 9203 -
Збиток 195 - -
Надзвичайні: -
Доходи 200 - -
Витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
чистий: -
Прибуток 220 9203 -
Збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 - - 
Витрати на оплату праці 240 - -
Відрахування на соціальні заходи 250 - -
Амортизація 260 - -
Інші операційні витрати 270 6092 -
Разом 280 6092 -
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III Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період 
1 2 3 4

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

330 - -

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

Звіт про рух грошових коштів 
за 2012 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період

За аналогічний 
період попере

днього року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

 010 6092 -

Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 - -
Повернення авансів 030 - -
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 - -
Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових плате-
жів) 

045 - -

Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - -
Інші надходження 080 73285 -
 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)  090  (9092) -
Авансів 095 - -
Повернення авансів 100 (10) -
Працівникам 105 - -
Витрат на відрядження 110 - -
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 - -
Зобов’язань з податку на прибуток 120 - -

Відрахувань на соціальні заходи 125 - -
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів) 

130 - -

Цільових внесків 140 - -
Інші витрачання 145 - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 70275 -
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 70275 -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: 
 фінансових інвестицій 180 2360 -
 необоротних активів 190 - -
 майнових комплексів 200 - -
Отримані: 
 відсотки 210 - -
 дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 15295 -
Придбання: 
 фінансових інвестицій 240 - -
 необоротних активів 250 - -
 майнових комплексів 260 - -
Інші платежі 270 - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 15295 -
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 15295 -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 109000 -
Отримані позики 320 - -
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 - -
Сплачені дивіденди 350 - -
Інші платежі 360 - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 109000 -
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 109000 -
Чистий рух коштів за звітний період 400 194570 -
Залишок коштів на початок року 410 - -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - -
Залишок коштів на кінець року 430 194570 -

ЗВІТ
про власний капітал 

за 2012 рік
 Форма №4 тис.грн Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший 
додатковий 

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле
ний прибуток

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Разом

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 - - - - - - - - - 
Коригування:  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Зміна облікової політики 020  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Виправлення помилок 030  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Інші зміни 040 - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 050 - - - - - - -  -  -
Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - - 
Уцінка основних засобів 070  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Дооцінка незавершеного будівництва 080  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Уцінка незавершеного будівництва 090  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - - 
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - - 

120  - - - - - - - -  -
чистий прибуток (збиток) за звітний 
період 

130  - - - - - 9203 - - 9203

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

150  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Відрахування до резервного капіталу 160  -  -  -  -  -  -  -  -  -
170  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 109000  -  -  -  -  - (109000)  -  -
Погашення заборгованості з капіталу 190  -  -  -  -  -  -  109000  - 109000
 Емісійний дохід та інший 200  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Вилучення капіталу
Викуп акцій (часток) 210  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - - 
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - - 
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - - 
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - - 
Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих збитків 260 -  -  -  -  - - -  - - 
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - - 

280 - - - - - - - - - 
Разом змін в капіталі 290 109000 - - - -  9203  - - 118203
Залишок на кінець року 300 109000 - - - -  9203  - - 118203
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ПРИМІТКИ ДО РІчНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2012 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код 

рядка
Залишок на 
початок року 

Надій
шло за 

рік

Переоцінка (дооцінка 
+, уцінка ) 

Вибуло за рік Нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець рокупервісної 

(переоці
неної) 

вартості 

накопи
ченої 

аморти
зації 

первісна 
(пере

оцінена) 
вартість 

накопи
чена 

аморти
зація 

первісної 
(переоці

неної) 
вартості 

накопи
ченої 

аморти
зації 

первісна 
(пере

оцінена) 
вартість 

накопи
чена 

аморти
зація 

первісна 
(пере

оцінена) 
вартість 

накопи
чена 

аморти
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об’єкти промислової власності 040 - - - - - - - - - - - - -
Авторське право та суміжні з ним права 050 - - - - - - - - - - - - -

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 - - - - - - - - - - - - -
Разом 080 - - - - - - - - - - - - -
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -

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

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

II. Основні засоби 
Групи основних засобів Код 

рядка 
Залишок на 
початок року 

На
ді

йшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка ) 

Вибуло за рік Нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік 

Втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності 

Інші зміни за 
рік 

Залишок на 
кінець року 

у тому числі 
одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 
первісна 
(переоці

нена) 
вартість 

знос первісної 
(пере

оціненої) 
вартості 

зносу 
первісної 

(пере
оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере

оцінена) 
вартість 

знос 
первісна 

(пере
оцінена) 
вартість

знос первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвестиційна нерухомість 105 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Будинки, споруди та передавальні 
пристрої 

120 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Машини та обладнання 130 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні матеріальні активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Разом 260 - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____-______ 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _____-______ 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) _____-______ 
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ______-_____

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

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

300 - -

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

320 - -

Інші 330 - -
Разом 340 - -

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

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі 
в капіталі в: асоційовані підприємства

 350 - - -

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

 380 - - -

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

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

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

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

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

 440 - -



62

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

480 - -

Інші операційні доходи і витрати 490 - 6092
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів  491  Х -
непродуктивні витрати і втрати 492 Х -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства

 500 - -

дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди  530 -  Х
Проценти 540 Х -
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 15295 -
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій  570 - -
Доходи від об’єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 - Х

Списання необоротних активів 620 Х -
Інші доходи і витрати 630 - -

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

(631) ___-__

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

(632) 
___-__%

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

(633) ___-

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 
Каса 640 -
Поточний рахунок у банку 650 48000
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 3000
Разом 690 51000

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

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на початок 

року 

Збільшення за звітний рік Викорис
тано у 

звітному 
році 

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення 

Зали
шок на 
кінець 
року 

нараховано 
(створено) 

додаткові 
відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів

750 - - - - - - -

760 - - - - - - -
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - -
Разом 780 - - - - - - -

VIII. Запаси 
Найменування показника Код 

рядка
Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 

вартості реалізації*
уцінка

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

810 - - -

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

860 - - -

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

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

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) ____-___ 
З рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу (926) ____-___
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

рядка 
Всього на 

кінець 
року 

у т. ч. за строками непогашення 
до 

12 місяців 
від 12 до 
18 місяців 

від 18 до 
32 місяців 

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

940 - - - -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

950 73285 - - -

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

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

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими 
на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 -

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума 

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

1160 -

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 -
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року  1220 -
на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року  1230 -
на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати — усього 1240 -
у тому числі: поточний податок на прибуток  1241 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -
Відображено у складі власного капіталу — усього 1250 -
у тому числі: поточний податок на прибуток  1251 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума 

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

1316 -
1317 -
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XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код 
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року
надій
шло за 

рік

вибуло за рік нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

вигоди 
віднов
лення 
корис
ності

залишок на 
кінець року

зали
шок на 
початок 

року

надійш
ло за 

рік

зміни 
вартос ті 

за рік

вибуло 
за рік

зали
шок на 
кінець 
року

пер
вісна 
вар
тість

накопи
чена 

аморти
зація

пер
вісна 
вар
тість

накопи
чена 
амор

тизація

пер
вісна 
вар
тість

накопи
чена 
амор

тизація
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні активи
 усього
в тому числі:

1410 - - - - - - - - - - - - - - -

робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
ішні довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
Поточні біологічні активи
 усього
в тому числі:

1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

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

1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

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

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

вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432) ___________

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

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

рядка
Вартість 

первісного 
визнання

Витрати, пов’язані 
з біологічними 

перетвореннями

Результат від 
первісного визнання

Уцінка Виручка 
від 

реалізації

Собівартість 
реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток ) 

від
дохід витрати реаліза

ції
первісного 

визнання та 
реалізації

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

1500 - - - - - - - - -

у тому числі: - - - - - - - - -
зернові і зернобобові 1510 - - - - - - - - -
 з них:
пшениця

1511 - - - - - - - - -

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

1520 - - - - - - - - -

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

1531 - - - - - - - - -

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

1539 - - - - - - - - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи — разом

1540 - - - - - - - - -

13. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, 
який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та 
відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення. 

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийняте Загальними зборами 
учасників Товариства — Протокол № 1-ем від «25» січня 2013р. Кількість учасників голосуван-
ня — один:

юридична особа — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» 

Учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Емі-
тента. Голосування на зборах проведено за принципом — на один відсоток частки Учасника у 
статутному капіталі Товариства припадає один голос.

«За» — проголосував один учасник, який є власником частки, що складає 
109 000 000,00 грн., та має 100% голосів учасників зборів.

14.Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:
14.1. 
А) Характеристика облігацій: іменні відсоткові звичайні (незабезпечені).
Б) Загальна кількість облігацій 300 000 (триста тисяч) штук, в т.ч.:
серії А — 300 000 (триста тисяч) штук.
В) Номінальна вартість однієї облігації складає 1 000,00 грн.(одна тисяча гривень 00 копі-

йок).

Г) Загальна номінальна вартість випуску облігацій, що пропонуються до продажу складає 
300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), в т.ч.:

серії А — 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);
Д) Форма існування облігацій — бездокументарна.
Е) Серії та порядкові номери облігацій: 
Випускаються облігації серії А, без номерів.
14.2. Можливість та умови обміну облігацій на власні акції емітента:
Емітент не є акціонерним товариством. Обмін облігацій на власні акції Емітента не перед-

бачено.
14.3. Мета емісії облігацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ 

фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу 
за облігаціями; зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщен
ня облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покрит
тя його збитків від господарської діяльності.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій планується направити:
100% залучених коштів (300 000 000,00 грн.) Емітент планує використати для проведення 

операцій з факторингу. 
Погашення облігацій та виплата доходу за облігаціями здійснюватиметься за рахунок гро-

шових коштів, отриманих Емітентом від поточної діяльності після розрахунків з бюджетом і 
сплати інших обов'язкових платежів. 
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Емітент зобов`язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, на 
формування і поповнення статутного капіталу емітента, на покриття його збитків від госпо-
дарської діяльності, а також на інвестування та фінансування об’єктів житлового будівни-
цтва.

15. Права, що надаються власникам облігацій:
Власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення:
- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з обмеженнями 

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

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

пуску. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищеперелічених прав із моменту зараху-
вання облігацій на їх рахунки у цінних паперах у зберігача. 

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні емітентом.
16. Порядок розміщення облігацій:
16.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій
Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:
Первинне розміщення облігацій серії А буде здійснюватись Емітентом самостійно через 

організатора торгівлі ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» (за адресою: Україна, 01004. Київ, 
вул. Шовковична, буд. 42-44) у формі Аукціону на підставі укладеного з біржею Договору про 
організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облігацій на ПАТ «Фондова 
біржа «ПФТС» та згідно з Регламентом проведення розміщення на ПАТ «Фондова біржа 
«ПФТС», що є додатком до договору про організаційне забезпечення проведення аукціонів з 
розміщення облігацій на ПАТ «Фондова біржа «ПФТС». 

Дата початку розміщення облігацій: 
серія А — 19.03.2013р.;
Дата закінчення розміщення облігацій: 
серія А — 27.03.2013 р.;
Процедури щодо інформаційного забезпечення розміщення на Біржі:
Біржа забезпечує доступ до інформації про умови і порядок розміщення на Біржі облігацій 

не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати початку розміщення (перших торгів) на біржі.
Періодичність проведення торгів: протягом термінів розміщення у робочі дні з 11-00 до 

13-00 за київським часом. 
Форма проведення торгів з використанням ЕТС Біржі: односторонній аукціон.
Процедури подання заявок на участь в торгах: 
Прийом Заявок на розміщення облігацій буде проводитись засобами ЕТС Біржі протягом 

термінів розміщення у робочі дні з 11-00 до 13-00 за Київським часом.
Продавцем виступає емітент.
Покупцями облігацій можуть бути члени Біржі або Клієнти членів Біржі — юридичні та 

фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.
Після отримання всіх Заявок від Учасників Біржових торгів — покупців протягом Торгової 

сесії, Емітент визначає Заявки, які задовольняються, а також кількість облігацій, на яку задо-
вольняється кожна Заявка. Заявки за вказаною кількістю акцептуються Емітентом до 15-00 
тієї ж Торгової сесії засобами ЕТС Біржі. Акцептування Заявки є укладенням договору купівлі-
продажу цінних паперів.

Перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів:
За підсумками торгів при наявності задоволених заявок Біржа не пізніше 16-00 за Київ-

ським часом надає Емітенту виписку з реєстру угод, укладених на Біржі.
Порядок розрахунків:
Оплата придбаних покупцем облігацій серії А здійснюється грошовими коштами безготів-

ково в національній валюті шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емі-
тента в строк, визначений договором, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

Поставка Облігацій, придбаних при розміщенні, проводиться Емітентом (з рахунку Емітен-
та в депозитарії на рахунок в цінних паперах покупця у обраного ним зберігача) не пізніше 
одного робочого дня з дати надходження 100% оплати за Облігації серії А.

Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних 
паперах покупця у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунка, яку надає зберігач.

Дані про організатора торгівлі цінними паперами: ПАТ «Фондова біржа ПФТС», місцезна-
ходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, ідентифікаційний номер за 
ЄДРПОУ 21672206, місце та дата проведення державної реєстрації — запис в Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 070 145 0000 035024 від 
03.11.2008 року, здійснений Печерською районною у м. Києві Державною адміністрацією, но-
мер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: ді-
яльність з організації торгівлі на фондовому ринку серії АД № 034421 від 11.06.2012р., термін 
дії — до 05.03.2019р. Телефон: +38 (044) 277-50-03, факс: +38 (044) 277-50-01. Розміщення 
облігацій буде проводитись у відповідності із Правилами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та чин-
ним законодавством.

16.2. Можливість дострокового закінчення розміщення:
Емітент може достроково закінчити розміщення облігацій у разі розміщення 100% обліга-

цій та повної їх оплати. Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій у разі, якщо 
запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково та повністю оплачено, приймають 
загальні збори учасників Емітента. Затверджують результати розміщення облігацій та звіт про 
результати розміщення облігацій — загальні збори учасників. Підписує звіт про результати 
розміщення облігацій від імені Емітента –директор Емітента, та засвідчує печаткою Емітента.. 

16.3. Для розміщення облігацій емітент не залучає андеррайтера.
16.4.Порядок оплати облігацій:
16.4.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення:
Ціна продажу облігацій при розміщенні розраховується на дату оплати облігацій, вказану 

в заявці на купівлю облігацій. Під час розміщення облігацій фактична ціна продажу визнача-
ється попитом і пропозицією, але не може бути меншою за номінальну вартість.

Прийом заявок на купівлю проводиться засобами електронної торгівельної системи біржі 
протягом періоду розміщення облігацій. На вторинному ринку облігації продаватимуться за 
договірною ціною. 

16.4.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:
Оплата за облігації здійснюється в національній валюті України (гривні). 

16.4.3. Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вносити
меться оплата за облігації та строк оплати облігацій: Для придбання облігацій особи, які ба-
жають придбати облігації, подають заяву на купівлю цінних паперів згідно з правилами фон-
дової біржі, через яку буде відбуватися розміщення облігацій. На підставі отриманих заяв 
укладаються договори на придбання облігацій. Після цього в строк, визначений договором, 
але, в будь-якому випадку протягом строку розміщення, покупець повинен сплатити повну 
вартість облігацій (визначену у договорі на придбання облігацій) на поточний рахунок Емітен-
та в національній валюті України — гривні №2650830110128 в Публічному акціонерному това-
ристві «Банк «Національні Інвестиції», м. Київ, МФО 300498, код за ЄДРПОУ 20017340, місце-
знаходження: м. Київ, вул.. Володимирська, 54.

16.5. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у 
власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, 
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок 
встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх влас
никами для викупу: Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну 
їх обігу, з урахуванням зазначених нижче застережень. Право власності на облігації виникає з 
моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах, відкритих у зберігачів 
цінних паперів.

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти 
України. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними опе-
рацій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству, покупець 
облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій 
здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в депозитарії, відповід-
но до вимог чинного законодавства України.

Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено щонай-
менше одну облігацію.

Термін обігу облігацій серії А починається з дня наступного після реєстрації звіту про ре-
зультати розміщення облігацій в НКЦПФР та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску обліга-
цій і закінчується 25.12.2022 р. включно.

За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має право подати обліга-
ції Емітенту для їх викупу.

Викуп облігацій буде здійснюватись Емітентом, за місцезнаходженням Емітента.
Виплата грошових коштів при викупі облігацій здійснюється у національній валюті Украї-

ни — гривні.
Для використання права викупу власники облігацій подають на адресу Емітента заяви про 

наміри пред’явити облігації для викупу. 
Заява має містити наступні відомості: 
для юридичних осіб: назву юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої 

особи та вказівку на документ, що підтверджує — повноваження особи укладати такі угоди 
(Статут підприємства, довіреність тощо); ідентифікаційний код; місцезнаходження, контактні 
телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю), вид зв’язку та реквізити для над-
силання офіційної інформації; реквізити рахунку в цінних паперах; реквізити рахунку в депо-
зитарії та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок в цінних паперах; кількість 
облігацій, що надаються до викупу; платіжні реквізити юридичної особи.

для фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або прізвище, ім’я, по бать-
кові уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укла-
дати такі угоди (довіреність тощо); реквізити документу, що посвідчує особу власника або 
представника власника облігацій; ідентифікаційний код; адресу проживання та/або реєстрації 
фізичної особи, контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю), вид 
зв’язку та реквізити для надсилання офіційної інформації; реквізити рахунку Покупця в цінних 
паперах; реквізити рахунку в депозитарії та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує 
рахунок Покупця в цінних паперах; кількість облігацій що надаються до викупу; платіжні рек-
візити фізичної особи.

Заява подається у письмовій формі за підписом особи, яка має відповідні повноваження, 
та скріплюється печаткою (для юридичних осіб). Подання заяв про викуп здійснюється реко-
мендованим листом, особисто або кур’єром за місцезнаходженням Емітента. 

Датою подання заяви при направленні її рекомендованим листом є дата отримання листа 
Емітентом.

На підставі поданої належним чином заяви Емітент, протягом 60 (шестидесяти) днів від 
дати отримання заяви, укладає з власником облігацій договір купівлі-продажу облігацій. 

Протягом 10 робочих днів з дати підписання відповідного договору власник облігацій на-
дає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на ра-
хунок Емітента. 

Емітент, згідно з вимогами чинного законодавства, перераховує власникам облігацій, які 
переказали облігації на рахунок Емітента в депозитарії, належні їм суми на рахунки та в термі-
ни, що вказані у відповідному договорі, укладеному Емітентом з власником облігацій, що на-
дав заяву про наміри пред’явити облігації для викупу. 

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здій-
снювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних 
паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші 
дії, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення.

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рі-
шення загальних зборів учасників Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп об-
лігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити 
облігації шляхом письмового повідомлення на адресу власника облігацій. Такий викуп обліга-
цій здійснюється протягом 90 днів від дати отримання повідомлення Емітента при згоді власни-
ка облігацій за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, 
власник облігацій повинен звернутися до Емітента протягом 45 днів від дати отримання повідо-
млення Емітента про викуп для укладання відповідного договору купівлі-продажу облігацій.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання відповідного договору купівлі-продажу влас-
ник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування 
облігацій на рахунок Емітента.

Емітент викуповує облігації за договірною вартістю, але не нижче номінальної вартості, 
при цьому, відсотковий дохід за поточний відсотковий період, протягом якого викуповуються 
облігації, — не виплачується.
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№46, 7 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається загальними зборами учасни-

ків Товариства, при умові викупу 100 відсотків облігацій.
17. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:
Виплата відсоткового доходу здійснюється Емітентом в національній валюті України 

(гривні) на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на 
момент закінчення операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу та 
надається депозитарієм ПАТ «НДУ» на дату початку виплати доходу.

а) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:
Виплата відсоткового доходу власнику облігацій здійснюється Емітентом на поточні ра-

хунки власників облігацій, вказані в зведеному обліковому реєстрі власників облігацій та/або 
повідомлені додатково.

Відсотковий доход за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів.
Виплата відсоткового доходу здійснюється в такі строки:

Відсоткові 
періоди

Дата початку 
відсоткового 

періоду

Дата закінчення 
відсоткового 

періоду

Дата початку 
виплати 

відсоткового доходу 

Дата закінчення 
виплати відсоткового 

доходу 
1 19.03.2013 27.03.2013 28.03.2013 31.03.2013
2 28.03.2013 25.06.2013 26.06.2013 30.06.2013
3 26.06.2013 25.09.2013 26.09.2013 30.09.2013
4 26.09.2013 25.12.2013 26.12.2013 31.12.2013
5 26.12.2013 25.03.2014 26.03.2014 31.03.2014
6 26.03.2014 25.06.2014 26.06.2014 30.06.2014
7 26.06.2014 25.09.2014 26.09.2014 30.09.2014
8 26.09.2014 25.12.2014 26.12.2014 31.12.2014
9 26.12.2014 25.03.2015 26.03.2015 31.03.2015

10 26.03.2015 25.06.2015 26.06.2015 30.06.2015
11 26.06.2015 25.09.2015 26.09.2015 30.09.2015
12 26.09.2015 25.12.2015 26.12.2015 31.12.2015
13 26.12.2015 25.03.2016 26.03.2016 31.03.2016
14 26.03.2016 25.06.2016 26.06.2016 30.06.2016
15 26.06.2016 25.09.2016 26.09.2016 30.09.2016
16 26.09.2016 25.12.2016 26.12.2016 31.12.2016
17 26.12.2016 25.03.2017 26.03.2017 31.03.2017
18 26.03.2017 25.06.2017 26.06.2017 30.06.2017
19 26.06.2017 25.09.2017 26.09.2017 30.09.2017
20 26.09.2017 25.12.2017 26.12.2017 31.12.2017
21 26.12.2017 25.03.2018 26.03.2018 31.03.2018
22 26.03.2018 25.06.2018 26.06.2018 30.06.2018
23 26.06.2018 25.09.2018 26.09.2018 30.09.2018
24 26.09.2018 25.12.2018 26.12.2018 31.12.2018
25 26.12.2018 25.03.2019 26.03.2019 31.03.2019
26 26.03.2019 25.06.2019 26.06.2019 30.06.2019
27 26.06.2019 25.09.2019 26.09.2019 30.09.2019
28 26.09.2019 25.12.2019 26.12.2019 31.12.2019
29 26.12.2019 25.03.2020 26.03.2020 31.03.2020
30 26.03.2020 25.06.2020 26.06.2020 30.06.2020
31 26.06.2020 25.09.2020 26.09.2020 30.09.2020
32 26.09.2020 25.12.2020 26.12.2020 31.12.2020
33 26.12.2020 25.03.2021 26.03.2021 31.03.2021
34 26.03.2021 25.06.2021 26.06.2021 30.06.2021
35 26.06.2021 25.09.2021 26.09.2021 30.09.2021
36 26.09.2021 25.12.2021 26.12.2021 31.12.2021
37 26.12.2021 25.03.2022 26.03.2022 31.03.2022
38 26.03.2022 25.06.2022 26.06.2022 30.06.2022
39 26.06.2022 25.09.2022 26.09.2022 30.09.2022
40 26.09.2022 25.12.2022 26.12.2022 31.12.2022

Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихід-
ний) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний 
термін, починаючи з наступного робочого дня, що йде за святковим (вихідним) днем. Відсотки 
за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

б) заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за форму-

лою:

  R   n 
q = N ×  –  ×  –
  100%   T ,

де: q — сума нарахованого відсоткового доходу, в гривнях;
n — тривалість відсоткового періоду, в днях;
R — ставка, за якою нараховується відсотковий доход за облігаціями;
N — номінальна вартість облігації, в гривнях (дорівнює 1000,00 (одна тисяча) грн.);
T — фактична кількість днів у році.
Відсоткова ставка в першому відсотковому періоді становить 20% річних, з другого по 

четвертий відсоткові періоди — складає 15% річних. Надалі відсоткова ставка на кожен 
відсот ковий період (або на декілька наступних відсоткових періодів) встановлюється директо-
ром Емітента та не може бути нижчою, ніж облікова ставка Національного банку України.

При цьому Емітент зобов'язується повідомити листом кожного власника облігацій згідно 
з реєстром власників облігацій, наданим Депозитарієм ПАТ «НДУ», про нову ставку або під-
твердити незмінність попередньої ставки не пізніше, як за 15 днів до початку п'ятого та/або 
кожного наступного відсоткових періодів. Реєстр власників облігацій, яким мають бути наді-
слані відповідні повідомлення, складається станом на дату прийняття рішення про зміну від-
соткової ставки.

У разі, якщо таке повідомлення не буде надіслане Емітентом власникам облігацій, дійсною 
вважається відсоткова ставка, що діяла на кінець певного попереднього відстокового періоду. 

в) валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу: національна валюта Украї-
ни — гривня.

18. Порядок погашення облігацій.
18.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.
Погашення облігацій проводиться за адресою: Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби 

Народів, буд. 18/7. 

Погашення облігацій здійснюється на підставі даних зведеного облікового реєстру влас-
ників облігацій, який складається депозитарієм на день, що передує даті початку погашення 
та надається на дату початку погашення. 

Дати початку та закінчення погашення:
серія А — з 26.12.2022р. по 30.05.2023 р.; 
Власникові облігацій виплачується номінальна вартість облігацій, які на момент погашен-

ня знаходяться у його власності.
Умовами емісії не передбачено надання Емітентом права на придбання власником обліга-

цій товарів чи споживчих послуг. Джерелом погашення облігацій виступатимуть грошові ко-
шти, отримані від господарської діяльності Товариства, що залишаються після розрахунків з 
бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.

Для пред'явлення облігацій до погашення власник облігацій повинен перерахувати на-
лежні йому облігації на рахунок емітента в депозитарії шляхом надання відповідних розпоря-
джень в строк до дати закінчення погашення облігацій.

Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників облігацій Емітент здійснює погашення 
облігацій шляхом перерахування коштів на поточні рахунки власників облігацій не пізніше 
наступного робочого дня після дати перерахування облігацій. Погашення здійснюється у на-
ціональній валюті України.

Якщо на дату початку погашення облігацій наданий депозитарієм реєстр не містить рахун-
ку власника облігацій, на який повинна бути переведена оплата, або реквізити є помилковими, 
кошти депонуються на поточному рахунку Емітента №2650830110128 в Публічному акціонер-
ному товаристві «Банк «Національні Інвестиції», м. Київ, МФО 300498, код за ЄДРПОУ 
20017340, до особистого письмового звернення власників.

18.2.Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; по
рядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення 
випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового 
погашення.

Випуск облігацій може бути погашено достроково. В цьому випадку емітент шляхом наді-
слання персональних повідомлень та здійснення оголошення в тому ж органі преси де був 
опублікований проспект емісії облігацій повідомить власників облігацій про прийняття рішен-
ня про дострокове погашення випуску облігацій та про можливість пред’явлення облігацій до 
дострокового погашення. У цьому разі, емітент встановлює нову (дострокову) дату 
пред’явлення облігацій до погашення, та повідомляє власників облігацій та громадськість ви-
щезазначеними способами за 10 (десять) робочих днів до дати початку дострокового пога-
шення. Власникові облігації виплачується номінальна вартість облігацій, які на момент до-
строкового погашення знаходяться у його власності, при цьому, відсотковий дохід за поточний 
відсотковий період, протягом якого погашаються облігації, — не виплачується.

Послідовність дій Емітента та власників облігацій при достроковому погашенні така ж 
сама, яка передбачена при своєчасному погашенні облігацій. Строк дострокового погашення 
не буде перевищувати трьох календарних місяців. Рішення про дострокове погашення випуску 
облігацій приймають загальні збори учасників Товариства.

18.3. Дії, що провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення:
Якщо власник облігацій на дату закінчення погашення не перерахував належні йому об-

лігації зі свого рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача, на рахунок Емітента в Депози-
тарії, або якщо наданий Депозитарієм обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, 
на який повинна бути проведена оплата, то кошти депонуються на поточному рахунку Емітен-
та №2650830110128 в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Національні Інвестиції», 
м. Київ, МФО 300498, код за ЄДРПОУ 20017340, до особистого письмового звернення власни-
ків.

Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим звер-
ненням власників облігацій. Якщо власник перераховує облігації на рахунок Емітента, то Емі-
тент здійснює виплату наступного робочого дня після зарахування облігацій на рахунок Емі-
тента, за умови наявності в зведеному обліковому реєстрі реквізитів рахунку такого власника 
облігацій. У разі відсутності у Емітента реквізитів рахунку власника для перерахування коштів, 
власник повинен особисто звернутися до Емітента та надати заяву про отримання коштів. 

18.4. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення 
ним дефолту:

У разі неспроможності Емітента облігацій здійснити виплату відсоткового доходу та/або 
погасити частину чи повну вартість облігацій у встановлені умовами розміщення облігацій 
строки, Емітент публікує повідомлення про це у тих же офіційних виданнях, у яких був опублі-
кований Проспект емісії облігацій не менш як за 20 (двадцять) календарних днів до початку 
терміну погашення. Крім того, Емітент повідомляє власників облігацій про неспроможність 
здійснити погашення на умовах, визначених у Проспекті емісії облігацій.

Відновлення платоспроможності товариства або визнання його банкрутом та застосуван-
ня ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом».

19. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів сві
доцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів 
випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску: Раніше облігації не випус-
калися. 

20. Розмір частки у статутному капіталі емітента та кількість акцій, що перебувають у 
власності представників виконавчого органу:

Посада П.І.Б. Розмір частки, грн. частка у статутному капіталі, 
%

Директор Єфремова В.О. 0 0

21. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%
Юридична особа Загальна 

номінальна 
вартість, грн.

частка у 
статутному 
капіталі, %

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО», що діє від свого імені 
та в інтересах Пайового закритого недиверсифіковано-
го венчурного інвестиційного фонду «Київська 
нерухомість»

109 000 000,00 100
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №46, 7 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАРИТЕТ» 
повідомляє

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 12.04.2013 р. о 13 год. 00 хв. за 
адресою 39609, України, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Галузевий, 30.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 12 год. 30 хв. до 12 год. 50 хв.
Порядок денний:

1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови 
та секретаря зборів.

2. Звіт директора ПрАТ «Паритет» Безуглого О.Б. за підсумками роботи за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Паритет» за підсумками роботи за 2012 рік.
4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Пари-

тет», рішень Наглядової ради ПрАТ «Паритет».
5. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату дивідендів за 2012 рік. 

(доповідач Голова Наглядової ради ПрАТ «Паритет»– Олещенко О.О.). 
6. Обрання Голови та Членів Наглядової Ради ПрАТ «Паритет».
7. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ «Паритет» на 2013.р. (доповідач Голо-

ва Наглядової ради ПрАТ «Паритет» — Олещенко О.О.). 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 

09.04.2013 р. Для участі у зборах при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, 
засвідчене відповідно до чинного законодавства України. Ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Ви можете звернувшись за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 13.00 до 16.30 у приймальну Виконавчого 
директора ПрАТ «Паритет» — Безуглого О.Б., а в день проведення Загальних зборів — та-
кож у місці їх проведення. Довідки за телефоном: (05366) 42191.

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

Звітний Попередній

Усього активів 955,8 847,4
Основні засоби (462,4) (421,9)
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 55,9 39,9
Сумарна дебіторська заборгованість 96,2 84,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,6 -
Нерозподілений прибуток (84,5) (276,3)
Власний капітал - -
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1020,3 1103,7
Чистий прибуток (збиток) 191,8 (215,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 33

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00178353

1.4. Місцезнаходження емітента 51400, м. Павлоград, вул. Леніна, 76
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 386 40 56;
(05632) 6 70 07 

1.6. Електронна поштова адреса емітента RoginaAV@dtek.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.dtek.com

1.8. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог пункту 3 розділу IV цього 
Положення 

Інформація про зміну складу посадових 
осіб емітента

2. Текст повідомлення
28.02.2013 року Наглядова рада Товариства прийняла рiшення припинити повно-

важення (вiдкликати) Воронiна Сергiя Анатолiйовича як виконуючого обов’язки Гене-
рального директора Товариства з 28.02.2013 року у зв'язку з призначення його на 
посаду Генерального директора Товариства.

Воронiн С.А. згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
Воронiн С.А. володiє 200 акцiями Товариства, що складає 0,0000% статутного 

капiталу Товариства.
Воронiн С.А. перебував на посадi з 28 листопада 2012 року.
Воронiн С.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
28.02.2013 року Наглядова рада Товариства прийняла рiшення обрати (призначи-

ти) Воронiна Сергiя Анатолiйовича на посаду Генерального директора Товариства з 
1 березня 2013 року. 

Воронiна С.А. обрано (призначено) на посаду Генерального директора строком на 
три роки.

Воронiн С.А. згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
Воронiн С.А. володiє 200 акцiями Товариства, що складає 0,0000% статутного 

капiталу Товариства.
Воронiн С.А. перебував на посадi в.о. Генерального директора Товариства з 

28 листопада 2012 року та на посадi Технiчного директора Товариства;
Воронiн С.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

в повідомленні. 
3.2. Генеральний директор ______________________  С.А. Воронін

(підпис) 
М. П. 

01.03.2013 року
(дата) 

22. Відомості про депозитарій : Депозитарій Публічне акціонерне товариство «Національ-
ний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711, зареєстрований 17.05.1999р., місцезна-
ходження: 01001, м. Київ, вул. Грінченка, 3, тел. (044) 279-65-40, ліцензія видана ДКЦПФР на 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності: депози-
тарна діяльність депозитарію цінних паперів, серія АВ № 581322, строк дії — з 19.09.2006 р. 
до 19.09.2016р., дата видачі ліцензії — 25.05.2011р.

23. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії:
 Єфремова Вікторія Олександрівна — громадянка України, директор ТОВ «ФК «АК-

ЦЕПТ».
24. Дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 

Назва аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю 
АФ «БізнесЕкспертАудит»

Дані щодо державної реєстрації Зареєстровано Голосіївською районною у 
місті Києві державною адміністрацією 
11.07.1997р., реєстраційний номер 
юридичної особи ЕДР 10000608299

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до 
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

N 1786 видане рішенням Аудиторської 
палати України № 98 від 26 січня 2001 
року, рішенням Аудиторської палати 
України № 222/3 від 30.11.2010 року термін 
дії свідоцтва продовжено до 30.11.2015 
року

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та 
аудиторських фірм, які можуть здійснювати 
аудиторські перевірки фінансових установ, що 
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія АБ № 000122, унесено до Реєстру 
відповідно до рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку № 386 
від 22.02.2007 року, термін дії до 
30.11.2015 року

Директор Романюк Ганна Володимирівна

Місцезнаходження Україна, 01001 м. Київ, вулиця Костьольна, 
будинок 6, кв. 18.

Телефон (факс) (044) 486-76-49

24. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або прода
ються цінні папери цього емітента: 

Цінні папери емітента на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах 
не оберталися, оскільки Емітент не здійснював раніше емісії цінних паперів.

25. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені обліга
ції емітента.

Облігації емітента не включались до лістингу організаторів торгівлі, оскільки Емітент не 
здійснював раніше емісії цінних паперів.

26. Обсяг випуску облігацій ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» перевищує розмір власного капіталу Емі
тента. 

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

Щодо ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» протягом терміну його діяльності не було порушено прова-
дження у справі про банкрутство та не застосовувалися заходи із санації. 

Підтверджую дані, наведені в цьому проспекті емісії облігацій.
Директор
ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» ______________________ Єфремова В.О.

Підтверджую фінансову звітність, наведену в цьому проспекті емісії облігацій.
Директор «АФ «БізнесЕкспертАудит» ______________________ Романюк Г.В.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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№46, 7 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВОВИРОБНИчА КОМПАНІЯ 

«ГІРНИчІ МАШИНИ»,
Код за ЄДРПОУ 34046713

місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, Спортивна площа, 3В
(далі за текстом «Товариство»)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться  11 квітня 
2013 р. о 16.00 за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Спортивна площа, 3В (кабінет 
Генерального директора). 

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

Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних збо-1. 
рів  акціонерів Товариства. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товари-2. 
ства за 2012 рік.

Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.3. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товари-4. 

ства у 2012 році. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.5. 
Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.6. 
Про обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на наступних 7. 

Загальних зборах акціонерів Товариства.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 Найменування показника Період
звітний  2012 р.  попередній  2011 р.

Усього активів, тис.грн. 3 074 459 3425610
Основні засоби, тис.грн. 314 628
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн. - -
Запаси, тис.грн. 22 296 11123
Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн. 2 754 426 2281449
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн. 96 535 954032
Нерозподілений прибуток, тис.грн. 97 931 172021
Власний капітал, тис.грн. 108 218 182308
Статутний капітал, тис.грн. 6 200 6200
Довгострокові зобов'язання, тис.грн.
Поточні зобов'язання, тис.грн. 2 966 241 3243302
Чистий прибуток (збиток), тис.грн. -74 090 -22754
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 56

Перелік акціонерів АТ «НВК «Гірничі машини», які мають право на участь у Загаль-
них зборах акціонерів АТ «НВК «Гірничі машини» призначених на 11 квітня 2013 року, 
складається станом на 24 годину 05 квітня 2013 року. 

Дата складання переліку акціонерів АТ «НВК «Гірничі машини» для здійснення пер-
сонального повідомлення про проведення 11 квітня 2013 р. Загальних зборах акціонерів 
АТ «НВК «Гірничі машини» - 18 лютого 2012 р.

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах акціонерів є Приватне акціонерне товариство «Все-
український депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, 
тел /факс: +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-41, +380 44 585-42-42, електронна скринь-
ка: info@ausd.com.ua; режим роботи з 9:00до 18:00.  

Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства буде здій-
снюватися Реєстраційною комісією 11 квітня 2013 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. 
за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, 01601, м. Київ, 
вул. Спортивна площа, 3В (у кабінеті Генерального директора). 

Для реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чин-
ного законодавства України. 

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з матеріа-
лами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 
00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Спортивна площа, 3В, а 
в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведен-
ня. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою 
до Головного бухгалтера – Дзьоби Ольги Василівни. 

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 390-51-00. 
Генеральний директор 
АТ «НВК «Гірничі машини»    Степанова І.В.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИчІ МАШИНИ»,

Код за ЄДРПОУ 25332714
місцезнаходження: Україна, 83005, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189

(далі за текстом «Товариство»)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться  

12 квітня 2013 р. о 16.00 за адресою: Україна, 83005, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189 
(кабінет Директора). 

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

Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів 1. 
акціонерів Товариства. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.  2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2012 рік.3. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.4. 
Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у  5. 

2012 році. 
Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його в новій редакції).6. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.7. 
Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.8. 
Про обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на наступних За-9. 

гальних зборах акціонерів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

 Найменування показника Період
звітний2012 р. попередній2011 р.

Усього активів, тис.грн. 2 003 763 179 284
Основні засоби, тис.грн. 352 302
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн. - -
Запаси, тис.грн. 30 849 1 062
Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн. 1 834 738 169 138
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн. 40 673 84
Нерозподілений прибуток, тис.грн. 42 717 11 280
Власний капітал, тис.грн. 43 040 11 603
Статутний капітал, тис.грн. 323 323
Довгострокові зобов'язання, тис.грн.
Поточні зобов'язання, тис.грн. 1 960 377 167 347
Чистий прибуток (збиток), тис.грн. 31 437 11 368
Середньорічна кількість акцій (шт.) 322 769 322 769
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 83 66

Перелік акціонерів АТ «ТК «Гірничі машини», які мають право на участь у річних За-
гальних зборах акціонерів АТ «ТК «Гірничі машини» призначених на 12 квітня 2013 року, 
складається станом на 24 годину 08 квітня 2013 року. 

Дата складання переліку акціонерів АТ «ТК «Гірничі машини» для здійснення персо-
нального повідомлення про проведення 12 квітня 2013 року річних Загальних зборах 
акціонерів АТ «ТК «Гірничі машини» - 18 лютого 2013р.

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є Приватне акціонерне товариство 
«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропі-
ніна, 7-г, тел./факс: +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-42, електро-
нна скринька: info@ausd.com.ua; режим роботи з 9:00до 18:00.  

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства 
буде здійснюватися Реєстраційною комісією 12 квітня 2013 року з 15 год. 00 хв. до  
15 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, 
83005, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189 (кабінет Директора). 

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог 
чинного законодавства України. 

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з мате-
ріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні 
з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вул. Івана 
Ткаченка, 189, каб. 303, а в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства – 
також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися 
за відповідною адресою до Головного бухгалтера –  Керівника Департаменту фінансів: 
Федчун Тетяни Павлівни. 

За інформацією звертатися за телефоном: (062) 344-17-52. 
Директор 
АТ «ТК «Гірничі машини»                    Новоселов С.В.

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента  Приватне акцiонерне товариство «Видавництво 

«Подiлля» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія»
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05905740
1.4 Місцезнаходження емітента 29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 59
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента  0382631332 631332
1.6 Електронна поштова адреса емітента podillya@ms.km.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом 

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

2. Текст повідомлення
На підставі наказу (рішення) № 115а про результати позачергового засідання Акціо-

нера ПРАТ «Видавництво «Поділля» від 05.03.2013 року відбулися зміни складу посадо-
вих осіб товариства, а саме:

- звільнено Хотенюка Олега Михайловича з посади члена наглядової ради (посадова особа 
не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Перебував на посаді з 05.02.3013 року.

- звільнено Мельника Дмитра Сергійовича з посади члена наглядової ради (посадо-
ва особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Перебував на посаді з 
05.02.3013 року.

- призначено Мінакову Лєлю Валеріївну на посаду члена наглядової ради (посадова 
особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Рiк народження 07.09.1974. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЦТВО «ПОДІЛЛЯ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

освiта вища. Київський державний iнститут культури, культурологiя. Стаж керiвної робо-
ти 12 рокiв. Попередня посада - заступник директора ПРАТ «Укрполiграфпостач». При-
значена термiном на 5 рокiв. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

- призначено Саєнко Оксану Миколаївну на посаду члена наглядової ради  
(посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Рiк народження 
29.07.1975. освiта вища. Київський державний економiчний унiверситет - облiк i аудит. 

Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Попередня посада - заступник головного бухгалтера  
ВАТ «Полiграфкнига». Призначена термiном на 5 рокiв. Судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в пові-
домлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства

Генеральний директор             В.О.Дублянський

НОВИНИ

НКЦПФР розробила законопроект, що врегулює 
інтереси міноритаріїв та мажоритаріїв

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку) розробила проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» (щодо обов’язкового прода-
жу акцій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 відсотків 
акцій товариства). Документ було схвалено на засіданні регулято-
ра 28 лютого 2013 року.

«Проблема паритетного врахування інтересів власників великих 
пакетів акцій і міноритаріїв у законодавстві багатьох країн значною 
мірою вирішується шляхом застосування прав на обов’язковий ви-
куп акцій — сквіз-аут (squeeze-out). У такому випадку мажоритарні 
акціонери при досягненні ними певного відсотку акцій (від 90% до 
98%) набувають права вимагати від решти акціонерів продажу на-
лежних їм акцій. При цьому купівля-продаж акцій здійснюються за 
справедливою ціною, яка визначається нормативами з урахуван-
ням вартості активів, результатів біржових торгів, а також іноді ви-
значається судом», — розповідає про практику застосування такої 
норми Максим Лібанов, Директор Департаменту аналізу, стратегії 
та розвитку законодавства НКЦПФР.

За словами пана Лібанова, процедура сквіз-аут направлена на 
захист міноритарного акціонера, якому як компенсація пропонуєть-
ся викуп належних йому акцій за справедливою ціною. Адже, у ви-
падку придбання акціонером певного пакету акцій (від 90%), дрібні 
акціонери повністю виключаються із процесів, які впливають на ро-
боту компанії і прийняття рішень на зборах. Крім того, при зосеред-
женні в руках одного акціонера крупного пакета акцій ліквідність 
міноритарного пакета може знизитися, і міноритаріям буде складно 
реалізувати свої акції за вигідною ціною на публічному ринку.

«Також процедура сквіз-аут спрямована на унеможливлення 
рейдерского захвату підприємств, — підкреслює Директор Депар-
таменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства НКЦПФР. — 
Так, за захистом своїх порушених прав до суду може звернутися 
будь-який акціонер, навіть власник однієї акції, який буде незадо-
волений невеликим технічним огріхом у процедурі ухвалення рі-
шень загальними зборами акціонерів тощо. Потім може бути за-
стосована рейдерська схема втягування акціонерного товариства 

у судові спори, які створюють перепони в управлінні підприєм-
ством. Запропонований механізм обов’язкового продажу акцій 
міноритарним акціонером акціонеру – власнику 95 і більше відсо-
тків акцій унеможливлює такі випадки».

Таким чином, дана ініціатива Комісії направлена на дотримання 
паритету у захисті інтересів міноритаріїв і мажоритаріїв.

Зазначимо, що необхідність розробки зазначеного законопро-
екту передбачена проектом Національного плану дій на 2013 рік 
щодо впровадження Програми економічних реформ Президента 
України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна держава».

Незабаром текст Законопроекту буде передано на погодження 
усім зацікавленим міністерствам та відомствам, а також розміще-
но на сайті Комісії для отримання коментарів від учасників ринку 
та громадськості.

Минфин продал 5 и 7летние ОВГЗ на 1,5 млрд грн
Министерство финансов Украины на первичных аукционах во 

вторник смогло продать долгосрочные пяти- и семилетние 
гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 1,512 млрд грн, 
сохранив ставку размещения 14,3% годовых.

Как говорится в сообщении Минфина, он удовлетворил все четыре 
поступивших заявки: три — на покупку пятилетних облигаций на  
1,311 млрд грн и одну — на покупку семилетних на 201 млн грн.

По мнению участников рынка, спрос по такой доходности сфор-
мировали госбанки или Фонд гарантирования вкладов физлиц.

В то же время продавец отклонил все 12 заявок на покупку 
9-месячных ОВГЗ, поданных по ставкам, близким к рыночным, — 
от 11% до 15,5% годовых.

Украина, согласно госбюджету-2013, планирует увеличить 
государственные заимствования в общий фонд госбюджета в 
2013 году до 129,4 млрд грн при сокращении внешних заимство-
ваний до 36,5 млрд грн. Кабмин прогнозирует, что общие плате-
жи по госдолгу в 2013 году возрастут до 116,1 млрд грн.

В январе-феврале на погашение госдолга было направлено 
4,39 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу – 2,48 млрд грн, 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
«19 » квітня 2013 року о 14.00 годині в адміністративній будівлі ПАТ «БМУ №8» за адресою 
м. Нова Каховка, вул. Піонерська, 19.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися в день проведення зборів з 
13.00 до 13.50 годин за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Порядок денний:
1. Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012рік
2. Звіт Голови Наглядової ради за 2012р.
3. Звіт ревізійної комісії за 2012р.
4. Звіт Головного бухгалтера. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012р.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012р.
Найменування показників  Період

Попередній 2011 р. Звітний 2012 р.
Усього активів 1162,0 813,0
Основні засоби 371,0 276,0
Довгострокові фінансові інвестиції ----- -----
Запаси 34,0 23,0
Сумарна дебиторська заборгованність 668,0 394,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти 65,0 64,0
Нерозподілений прибуток -115,0 22,0

Власний капітал 243,0 380,0
Статутний капітал 178,0 178,0
Чистий прибуток(збиток) -17,0 137,0
Довгострокові зобов’язання ------ ------
Поточні зобов’язання 919,0 433,0
Середньорічна кількість акцій(шт.) 710 000 710 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ------- ------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

------- ------

Чисельність працівників на кінець періоду 51 45

Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі:
акціонерам — паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність на участь у 

Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загаль-

них Зборів акціонерів не пізніше, як за 20 днів до їх скликання шляхом надіслання їх в пись-
мовій формі на адресу Товариства.

До дня проведення Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним за адресою Товариства.

Директор ПАТ «Будівельномонтажне управління №8»  Найдьонов О.П.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПАТ «БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8»
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тогда как на обслуживание – соответственно 8,62 млрд грн и  
3,39 млрд грн.

Объем размещения ОВГЗ с начала года достиг 3,52 млрд грн и 
$1,6 млрд.

В марте Минфин будет традиционно проводить первичные 
аукционы по вторникам, при этом со следующей недели он во-
зобновит предложение валютных облигаций с погашением через 
два и три года, а 19 марта вместе с ними покупатели смогут при-
обрести также трехлетние индексные бумаги (с привязкой к курсу 
гривня/доллар).

Фондовые индексы Украины завершили торги 
во вторник разнополярно

Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнона-
правлено: индикатор «Украинской биржи» (УБ), несмотря на 
дневной рост, в конце сессии сорвался в «красную зону», в ре-
зультате чего завершил торги на отметке 1027 пунктов, или на 
0,21% ниже, чем днем ранее; индекс ПФТС вырос на 0,07% — до 
363,65 пункта.

Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 27,4 млн грн, 
ПФТС – 284,4 млн грн.

В «индексной корзине» больше всех подешевели бумаги 
«Укрнафты» (-1,51%), Укрсоцбанка (-1,17%) и «Мотор Сичи» (-1%).

В то же время значительно выросли котировки акций 
«Донбассэнерго» (+3,15%), «Азовстали» (+0,73%) и Енакиевско-
го метзавода (+0,31%).

Среди индексных акций ПФТС в отрицательной динамике ли-
дировали акции «ДТЭК Днипроэнерго» (-3,01%), Харцызского 
трубного завода (-1,75%) и Полтавского ГОКа (-1,03%).

В авангарде роста были акции «Укртелекома» (+1,9%), 
«Донбассэнерго» (+1,85%) и Крюковского вагоностроительного 
завода (+1,64%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник 
снизился на 0,15% — до 647,2 пункта при объеме торгов 23,3 млн 
злотых (58,5 млн грн).

В «индексной корзине» больше всего подешевели акции 
«Весты» (-2,38%), «Астарты» (-0,95%) и «Агротона» (-0,63%). 
Сильнее остальных выросли в цене акции «Садовая Груп» 
(+3,65%), KSG Agro (+3,2%) и KDM Shipping (+1,88%).

По мнению аналитика инвестгруппы «ТАСК» Вячеслава Ивани-
шина, оптимизм, преобладавший на украинском рынке акций 
большую часть дня, к вечеру был растерян из-за желания участ-
ников зафиксировать прибыли.

«Инвесторы фиксировали длинные позиции, несмотря на ярко 
выраженную положительную внешнюю конъюнктуру», — отме-
тил он в комментарии.

Помимо этого, по его словам, на внутреннем рынке присут-
ствует повышенная нервозность, обусловленная приближением 
экспирации фьючерсных и опционных контрактов на УБ, в связи 
с чем поведение рынка становится нелогичным и слабо 
прогнозируемым.

В то же время В.Иванишин считает, что в среду участники тор-
гов вряд ли будут игнорировать ожидаемые данные по ВВП 
еврозоны за четвертый квартал 2012 года и по изменению коли-
чества рабочих мест в частном секторе США от ADP.

Фондовый рынок Украина начал торги в среду вялым 
снижением

Украинский рынок акций начал торги в среду снижением 
биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять 

минут сессии просел на 0,02% — до 1026,75 пункта, индекс ПФТС – 
на 0,01%, до 363,6 пункта.

Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бу-
маги «Азовстали» (-1,59%), Енакиевского метзавода (-0,58%) и 
Райффайзен Банка Аваль (-0,25%).

Тройку лидеров роста составили акции «Укрнафты» (+1,23%), 
Алчевского меткомбината (+0,77%) и Укрсоцбанка (+0,59%).

В индексе ПФТС сделки прошли с акциями Полтавского ГОКа 
(-0,4%), концерна «Стирол» (+0,74%) и Северного ГОКа (+0,91%).

Как сообщила руководитель направления по работе с VIP-клиентами 
инвесткомпании «Драгон Капитал» Вячеслав Орлюк, несмотря на 
позитивный внешний фон в начале торгов в Украине, происходящее на 
рынке по-прежнему указывает на отсутствие ярко выраженного трен-
да и спекулятивный характер сделок. При этом ситуация в преддверии 
экспирации мартовского фьючерса на индекс УБ еще неоднократно 
будет меняться в ту или иную сторону, считает он. 

Схожего мнения придерживается и аналитик инвестгруппы 
«ТАСК» Вячеслав Иванишин. Он отметил, что рынок не проявляет 
признаков определенного движения ни в сторону снижения, ни в 
сторону повышения. 

Эксперт полагает, что украинские инвесторы заняли 
выжидательную позицию в преддверии заседаний центробанков 
ведущих стран мира на этой неделе. 

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Арт 
Капитал» Игорь Путилин не исключает, что украинский рынок в 
среду попытается наверстать упущенный днем ранее рост. 

Управляющий партнер инвесткомпании «Капитал Таймс» Эрик 
Найман обратил внимание на предложение Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку предоставить право вла-
дельцам 95% акций ПАО выкупать остаток ценных бумаг со вто-
ричного рынка.

Падение ВВП еврозоны в IV квартале подтверждено 
на максимальном уровне с 2009 г. — 0,6%

Объем ВВП 17 государств еврозоны снизился в четвертом 
квартале 2012 года на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя 
месяцами, когда было зафиксировано уменьшение на 0,1%, сви-
детельствуют пересмотренные данные Статистического управле-
ния Евросоюза. 

Падение показателя стало максимальным с первого квартала 
2009 года.

В годовом исчислении ВВП сократился на 0,9%.
Изменения совпали с предварительными данными и прогноза-

ми аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg. 
Несмотря на слабые данные за четвертый квартал, Европей-

ский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, оставит базовую 
процентную ставку без изменения на заседании 7 марта — на ре-
кордно низком уровне в 0,75% годовых. Кроме того, ЦБ еврозоны 
обнародует обновленные макроэкономические прогнозы.

В середине февраля глава ЕЦБ Марио Драги выразил уверен-
ность в том, что экономика еврозоны стабилизируется. По оцен-
кам Европейского ЦБ, позже в 2013 году темпы роста экономики 
еврозоны начнут восстанавливаться, хотя ситуация по-прежнему 
остается неустойчивой.

«С экономической точки зрения можно было бы оправдать 
снижение процентной ставки сейчас или в следующем месяце, но 
в то же время мы также видим, что в игру снова вступила полити-
ческая составляющая. ЕЦБ будет колебаться до тех пор, пока на-
блюдается новая политическая неопределенность в Италии», — 
полагает старший экономист ING Group Карстен Бржески. 
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ВВП еврозоны снижался уже три квартала подряд, и большин-
ство экономистов считают, что тенденция продолжится как мини-
мум в первом квартале 2013 года. 

Потребительские расходы в регионе в октябре-декабре прошлого 
года упали на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, 
госрасходы — на 0,1%. Вложения в основной капитал компаний 
уменьшились на 1,1% после сокращения на 0,8% в июле-сентябре. 

Еврозона снизила экспорт в минувшем квартале на 0,9% после рос-
та на 1% в третьем квартале, падение импорта также составило 0,9%.

В октябре-декабре снизились объемы ВВП трех крупнейших 
экономик валютного блока — Германии (на 0,6%), Франции (на 
0,3%) и Италии (на 0,9%). Все эти изменения были худшими с пер-
вого квартала 2009 года. Испанский ВВП уменьшился на 0,8%. 

В Греции, которая не публикует поквартальных данных, 
экономика сократилась на 6% по сравнению с четвертым кварта-
лом 2011 года.

Индекс сферы услуг США ISM NonManufacturing 
неожиданно вырос в феврале до 56 пунктов

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-
Manufacturing) в феврале вырос до 56 пунктов с 55,2 пункта меся-
цем ранее, свидетельствуют данные Института управления по-
ставками (ISM).

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сни-
жения показателя до 55 пунктов.

Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о 
росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение ин-
декса в 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении.

Подындекс, показывающий уровень занятости в сфере услуг США, 
в феврале снизился до 57,2 пункта с 57,5 в предыдущем месяце.

В то же время подындекс новых заказов поднялся до  
58,2 пункта с 54,4 пункта в январе.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании 
данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой 
приходится почти 90% американского ВВП. Среднее значение ин-
дикатора после окончания рецессии в июне 2009 года равнялось 
53,4 пункта.

Bank of America ухудшил прогноз цен на золото 
в 20132014 гг.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch ухудшили прогноз сто-
имости золота в 2013-2014 годах, в частности, в связи с улучше-
нием экономических условий, сообщает MarketWatch.

Банк ожидает, что средняя цена драгметалла в текущем году 
составит $1680 за унцию, что на 6,9% ниже предыдущей оценки. 

Прогноз на следующий год уменьшен на 9,8% — до $1838 за ун-
цию.

Ранее эксперты полагали, что котировки могут превысить уро-
вень в $2000 за унцию во втором квартале 2013 года, но теперь 
отмечают, что данное событие не произойдет раньше 2014 год.

«После многолетнего ралли цены на золото будут находиться 
около текущих уровней несколько кварталов, — полагает анали-
тик по металлам Bank of America Merrill Lynch Майкл Уидмер. — 
На наш взгляд, в ближайшее время в лицо золоту будет дуть 
встречный ветер».

Тем не менее, банк отмечает, что, несмотря на краткосрочные 
сдерживающие факторы, существует несколько причин для по-
дорожания золота в долгосрочной перспективе. В их число вхо-
дит повышение доли драгметалла в золотовалютных резервах 
центральных банков стран emerging market.

Brent подешевела до $111,44 на ожиданиях 
увеличения запасов топлива в США

Нефть дешевела днем в среду, так как инвесторы опасаются, 
что отчет министерства энергетики США укажет на повышение 
запасов топлива в стране, что может свидетельствовать о сокра-
щении спроса, сообщает агентство Bloomberg. 

Цена фьючерса на нефть Brent на апрель на Лондонской бир-
же ICE Futures к 14:02 мск снизилась на $0,17 (0,15%) — до 
$111,44 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI в ходе электронных 
торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени 
опустилась на $0,18 (0,20%) — до $90,64 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), 
опубликованным во вторник, запасы нефти выросли на прошлой 
неделе на максимальные с мая 2012 года 5,6 млн баррелей. 
Запасы нефти на терминале Кушинг в штате Оклахома поднялись 
на 259 тыс. баррелей — до 50,8 млн баррелей, что является 
самым высоким уровнем за последний месяц. Запасы бензина 
сократились на 914 тыс. баррелей, дистиллятов — на 1,7 млн 
баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, 
нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США обнародует официальные сведения в среду в 
19:30 мск. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, про-
гнозируют, что запасы нефти на минувшей неделе поднялись на 
788 тыс. баррелей. Ожидается, что запасы бензина снизились на 
1 млн баррелей, а дистиллятов — на 1 млн баррелей.
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"ШЕПЕТІВКАГАЗ"
12

 106. ПАТ ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ 8
 107. АСТ ПРЕСТИЖ 5
 108. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 46
 109. ПАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ "УКРКРАНЕНЕРГО"
12

 110. ПРАТ ПРОМСНАБ 17
 111. ПАТ ПРОМТЕЛЕКОМ 47
 112. ПРАТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ 6
 113. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ" 34
 114. АТЗТ РЕМБУДМОНТАЖ 55
 115. ПРАТ РІВНЕТУРИСТ 34
 116. ПРАТ РК ЄВРОТЕК 55
 117. ПАТ СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 13
 118. ПРАТ СІТРОНІКС ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА 10
 119. ПРАТ СКАДОВСЬКАГРОШЛЯХБУД 17
 120. ПРАТ СКРІН 38
 121. ПАТ СКТБ "ЕЛЕМЕНТ" 31
 122. ПРАТ СТАРОКРИМСЬКИЙ 24
 123. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АГРОГАРАНТ" 23
 124. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРАНДВІС" 32
 125. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФІДЕМ ЛАЙФ" 16
 126. ПРАТ СЯЙВО 6
 127. ПАТ ТЕРНІВСЬКЕ 12
 128. ВАТ ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО 5
 129. ЗАТ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ УКРАЇНИ 56
 130. ПРАТ ТЕХНОСИСТЕМА 26
 131. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 12308 29
 132. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЕЛЕКТРОСНАБ" 33
 133. ПРАТ ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ГІРНИЧІ МАШИНИ" 67
 134. ПАТ ТРАНСЕНЕРГОМЕТ 25
 135. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 35
 136. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА 25
 137. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА 25
 138. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 11
 139. ПАТ УКРГАЗПРОЕКТ 7
 140. ПРАТ УКРЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 22
 141. ПАТ УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ 44
 142. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 25
 143. ПАТ УНІВЕРСАМ-2 20
 144. ПАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ 

"СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ"
50

 145. ПРАТ ФАЯНС 31
 146. ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКЦЕПТ" 57
 147. ПАТ ФІНРОСТБАНК 18
 148. ПРАТ ФІРМА "РЕМП" 26
 149. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-16363 10
 150. ПАТ ХЛІБ 23
 151. ПРАТ ХЛІБОРОБ 38
 152. ПРАТ ЦИНК 14
 153. ПАТ ЧЕРВОНА ЗІРКА 24
 154. ПРАТ ЧЕРНIГIВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 

"М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ"
32

 155. ПАТ ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА 54
 156. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ АТП-17462 30
 157. ВАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ "РАЙАГРОХІМ" 28
 158. ПАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 39

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційно-видавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125346
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
06.03.2013 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 100,43 грн 
На рік — 1205,16 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

320995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"


