
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 визнання таким, 
що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від  29 жовтня 2002 року 
№  321»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія)  від 09.04.2013 року № 529 було схвалено 
проект рішення «Про визнання таким, що втратило чинність, рі-
шення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
29 жовтня 2002 року №  321» (далі – Проект).

Відповідно до п. 1 частини першої та п. 23 частини другої стат-
ті 7 і п. 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» було розроблене рішення Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 жовтня 
2002 року № 321 «Про визначення операцій, що не відносяться до 
торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності», за-
реєстроване у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2002 за 
№ 904/7192 (із змінами і доповненнями) (далі – рішення № 321).

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папе-
ри» від 04.07.2012 № 5042 – VІ внесені зміни до статей 16, 17 За-
кону України «Про цінні папери та фондовий ринок», якими, зо-
крема, змінено визначення операцій, що не відносяться до 
торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності.

Таким чином, рішення № 321 не відповідає чинній редакції Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» і підлягає скасуванню.

Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України «Про дер-
жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою 
приведення у відповідність до вимог законодавства Національ-

ною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 
було підготовано проект рішення «Про визнання таким, що втра-
тило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від  29 жовтня 2002 року №  321».

Пропозиції та зауваження до зазначеного регуляторного акта 
просимо надсилати поштою за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент 
регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових 
бірж), e-mail: iryna.glagola@nssmc.gov.ua;

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України: 01008, 
м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.

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 дати 
оприлюднення проекту.

Голова Комісії     Д. тевелєв

нКцПфР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту 
корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на  
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 №249, на підставі Постанови 
Донецького окружного адміністративного суду від 07.08.2009 року  
(справа №2-а-10346/09/0570) про припинення юридичної особи Ак-
ціонерного товариства закритого типу «ЮС» (код за ЄДРПОУ - 
24807150) з відміткою суду щодо набрання постановою чинності 
18.08.2009 року, Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 692 від 16.04.2013 року, розглянувши лист Дон-
баського територіального управління Комісії від 20.03.2013 року 
№03/01/3/1115 у відношенні Акціонерного товариства закритого типу 
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Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

«ЮС» (код за ЄДРПОУ - 24807150, 83023, м. Донецьк, вул. Сече-
нова, буд. 31), зупинено обіг акцій Акціонерного товариства закрито
го типу «ЮС» - розпорядження №  13КфЗ від 16 квітня 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, на підставі п. 5 глави 3 
розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.03 р  
№ 322 (у редакції рішення Комісії від 26.10.06 р. №1178 зі змінами та 
доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
30.01.07 р. за № 81/13348, та відповідно до документів, наданих  
ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» 
(01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7, код за ЄДРПОУ – 05523398) 
на скасування реєстрації випуску облігацій серії «F», скасовано реє-
страцію випуску облігацій ПАт «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕтОнних КОнСтРУК
цІй ІМ. СВІтЛАни КОВАЛЬСЬКОЇ» серії «F». Тимчасове свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій 
ім. Світлани Ковальської»  від  09 жовтня 2012 року №241/2/12-Т, ви-
дане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження №96КфСт–О від 22 квітня 2013 року. 

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої  особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що 
діє на  підставі рішення Комісії від 07.02.2012 №249, на підставі 
пункту 4 глави 4 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емі-
сії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 17.07.2003 №322, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції 13.08.2003 за №706/8027 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
26.10.2006 №1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
30.01.2010 за №81/13348) (зі змінами та доповненнями), та відпо-
відно до документів, наданих  ТОВ «Геос-Львів» (адреса: 79034,  
м. Львів, вул. Угорська, 14, код за ЄДРПОУ - 30539282) на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій, скасовано реєстрацію випуску об-
лігацій тОВ «ГЕОСЛЬВІВ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облі-
гацій ТОВ «Геос-Львів» від 25 грудня 2002 року №102/2/02, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження № 94КфС–О  від 17 квітня 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 та пункту 2 глави 4 розділу 
ІІІ Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та 
їх обігу, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.07.2003 №322, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції 13.08.2003 за №706/8027 (у ре-
дакції рішення ДКЦПФР від 26.10.2006 №1178, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30.01.2010 за №81/13348), зі змінами та 
доповненнями, та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Завод 
крупних електричних машин», місцезнаходження: 74900, Херсонська 
обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 35, код за ЄДРПОУ: 
30769085, на скасування реєстрації випуску облігацій серії «С», ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії «С» ПРАт «ЗАВОД КРУП
них ЕЛЕКтРичних МАшин». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій серії «С» ПрАТ «Завод крупних електричних ма-
шин» від 15 лютого 2012 року  №09/2/12-Т, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо
рядження №95КфСт–О від 18 квітня 2013 року. 

*     *     *

Згідно з розпорядженням  уповноваженої  особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника Східно-
го територіального управління (наказ № 06-к від 04.04.2013 року), 
що діє згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісії) № 249 від 07.02.2012 року, на 
підставі п.4 рішення Комісії від 19.07.07 №1611 «Про делегування 
повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, 
змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення 
акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про ре-
зультати розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків 
акцій та облігацій підприємств територіальним управлінням 
ДКЦПФР» (зареєстровано  в МЮ України 3 серпня 2007 р. за  
№ 891/14158) та п.1.2 розділу IІI Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків 
акцій, затвердженого рішенням Комісії №222 від 30.12.98 (у ре-
дакції Рішення Комісії № 398 від 14.07.05), зупинено обіг акцій:

 ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «РЕДАн» (61001, 
м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 4-а, ідентифікаційний код юри-
дичної особи – 22666337) - розпорядження № 11Cх1З від  
22.04.2013 року;

 ПАт «ВЕЛиКОБУРЛУцЬКЕ РЕМОнтнОтРАнСПОРтнЕ ПІДПРи
ЄМСтВО» (62600, Харківська обл., Великобурлуцький р-н.,  
смт. Великий Бурлук, вул. Сільгосптехніка, 10, ідентифікаційний 
код юридичної особи – 03761538) - розпорядження № 12Cх1З 
від  22.04.2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західного 
територіального управління, на підставі пункту 4 рішення Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007р. 
№1611 «Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, 
проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про 
результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підпри-
ємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування реє-
страції випусків акцій та облігацій підприємств територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», пункту 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 07.02.2012р. №249 «Про надання повноважень 
уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» та підпункту 1.2. пункту 1 розділу ІІ «Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реє-
страцію випусків акцій», затвердженого рішенням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.1998р. №222, у ре-
дакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14.07.2005р. №398, зупинено обіг акцій Закритому акціо-
нерному товариству «Монтажне управління № 12 «Електопівден-
монтаж» (34400, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вул. Будівельний 
майданчик, 1, код ЄДРПОУ: 04723250) у зв’язку з ліквідацією акціо-
нерного товариства на підставі рішення господарського суду - роз
порядження №14Зх4З від 19.04.2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західного те-
риторіального управління, на підставі пункту 4 рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007р. №1611 
«Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспек-
тів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати 
розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів 
про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків 
акцій та облігацій підприємств територіальним управлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку», пункту 4 рішення 
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Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
07.02.2012р. №249 «Про надання повноважень уповноваженої особи 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та під-
пункту 1.2. пункту 1 розділу ІІ «Порядку скасування реєстрації випус-
ків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій», за-
твердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 30.12.1998р. №222, у редакції рішення Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2005р. 
№398, зупинено обіг акцій Приватному акціонерному товариству 

«Закарпатбджолопром» (88017, Закарпатська обл., м. Ужгород,  
вул. Нікітіна, 15, код ЄДРПОУ: 00698868) у зв’язку з ліквідацією акці-
онерного товариства на підставі рішення загальних зборів - розпо
рядження №13Зх3З від 19.04.2013 року. 

22.04. 2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу нКцПфР обов’язкове.

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПРОДОВОЛЬчА СПІЛКА» 

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів.

1. Приватне акціонерне товариство 
«Продовольча спілка»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 
23779799

3. http://prodsouz.emitents.net.ua/files/23779799_20130419113015.pdf

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

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 - ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРи
СтВО «СтРАхОВА КОМПАнІЯ «СтРАхОВий КАПІтАЛ УКРАЇни»

1.2. Організаційно-правова форма емітента - Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 33152597
1.4. Місцезнаходження емітента - 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп. 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (044) 459 03 04, (044) 459 03 05
1.6. Електронна поштова адреса емітента - sorochenko@dspgroup.org
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації – http://icu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення - Зміна 
складу посадових осіб Емітента.

2. текст повідомлення
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» (далі – Емітент), за-
сідання яких відбулося 19.04.2013 року (Протокол №1 від 19.04.2013 року), виникла осо-
блива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Посадова особа – Голова Наглядової ради Мироненко Світлана Дмитрівна (паспорт 
серії МЕ номер 976819, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.11.2009 р.) 
відкликана з даної посади 19 квітня 2013 року. На посаді перебувала з 01 лютого  
2011 року по 19 квітня 2013 року. Посадова особа не володіє акціями Емітента та немає 
частки в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

Посадова особа – Член Наглядової ради Пухляк Олена Анатоліївна (паспорт серії СК 
номер 006578, виданий Васильківським МВ РУ МВС України в Київській обл. 27.05.1995 р.), 
призначена на дану посаду з 22 квітня 2013 року. Особу призначено безстроково (до при-
йняття рішення про припинення її повноважень). Посадова особа не володіє акціями Емі-
тента та немає частки в статутному капіталі Емітента. Протягом своєї діяльності займала 
наступні посади: бухгалтер ПП «Поліколор», бухгалтер ТОВ «Леге Артіс», фінансовий 
аналітик ТОВ «Київська торгівельно-промислова компанія», головний бухгалтер  
ЗАТ «Меліса», заступник директора ТОВ «Мастер-Тур», молодший експерт з питань опо-
даткування та юридичних послуг ТОВ «Ернст енд Янг», експерт з питань оподаткування та 
юридичних послуг ТОВ «Ернст енд Янг», директор департаменту бухгалтерського обліку 
та звітності ТОВ «Компанія ММК», директор фінансовий ТОВ «АвтоІнтернешнл Метропо-
ліс», заступник фінансового директора з питань планування та контролю ТОВ «Даймонд 
Сфір Груп», фінансовий директор ТОВ «Даймонд Сфір Груп». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа – Член Наглядової ради Матіюк Людмила Анатоліївна (паспорт серії 
АС номер 636195, виданий Нововолинським МВ УМВС України в Волинській обл. 
05.11.1999 р.) призначена на дану посаду з 22 квітня 2013 року. Особу призначено без-
строково (до прийняття рішення про припинення її повноважень). Посадова особа не во-
лодіє акціями Емітента та немає частки в статутному капіталі Емітента. Протягом своєї 
діяльності займала наступні посади: старший бухгалтер централізованої бухгалтерії Но-
воволинського міського відділу освіти, провідний контролер-ревізор Контрольно-
ревізійного управління по Волинській області, ревізор ЗАТ Аудиторська фірма 
«Перспектива-К» Волинська філія «Перспектива-8», головний бухгалтер Приватної фір-
ми «Аякс», ревізор ЗАТ Аудиторська фірма «Перспектива-К», головний бухгалтер  
ТОВ «МІГ», головний бухгалтер ТОВ «АДМ», головний бухгалтер ЗАТ «Піллар», головний 
бухгалтер ТОВ «Видавничий дім Індепендент Медіа», старший бухгалтер ТОВ «Ернст енд 
Янг», фахівець з бухгалтерського обліку ТОВ «Ернст енд Янг», провідний експерт з пи-
тань оподаткування та юридичних послуг ТОВ «Ернст енд Янг», заступник фінансового 
директора ТОВ «Даймонд Сфір Груп». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» (далі – Емітент), засідання якої 
відбулося 19.04.2013 року (Протокол №2 від 19.04.2013 року), виникла особлива інфор-
мація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Посадова особа – Голова Наглядової ради Пухляк Олена Анатоліївна (паспорт серії СК 
номер 006578, виданий Васильківським МВ РУ МВС України в Київській обл. 27.05.1995 р.) 
обрана на дану посаду з 22 квітня 2013 року. Особу призначено безстроково (до прийнят-
тя рішення про припинення її повноважень). Посадова особа не володіє акціями Емітента 
та немає частки в статутному капіталі Емітента. Протягом своєї діяльності займала на-
ступні посади: бухгалтер ПП «Поліколор», бухгалтер ТОВ «Леге Артіс», фінансовий аналі-
тик ТОВ «Київська торгівельно-промислова компанія», головний бухгалтер ЗАТ «Меліса», 
заступник директора ТОВ «Мастер-Тур», молодший експерт з питань оподаткування та 
юридичних послуг ТОВ «Ернст енд Янг», експерт з питань оподаткування та юридичних 
послуг ТОВ «Ернст енд Янг», директор департаменту бухгалтерського обліку та звітності 
ТОВ «Компанія ММК», директор фінансовий ТОВ «АвтоІнтернешнл Метрополіс», заступ-
ник фінансового директора з питань планування та контролю ТОВ «Даймонд Сфір Груп», 
фінансовий директор ТОВ «Даймонд Сфір Груп». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.

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. Голова Правління
ПрАт «СК «Страховий капітал України» ____________         Сороченко М.В.             
                                                                    (підпис) (ініціали та прізвище  керівника) 

М.П. 19.04.2013 
                 (дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості1. 

Повне найменування емітента – 1.1. ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРи
СтВО КОМПАнІЯ «ЕЛЬБА».

Організаційно правова форма емітента - Акціонерне товариство.1.2. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 318266361.3. 
Місцезнаходження емітента – України, 08600, Київська область, м. Васильків,  1.4. 

вул. Володимирська, 22
Міжміський код, телефон та факс емітента – (044)- 467-53-101.5. 
Електронна поштова адреса емітента – 1.6. elba@emitent.net.ua
Веб-сайт емітента - elbaco.com.ua1.7. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 1.8. 

розкриття інформації - stockmarket.gov.ua
Вид особливої інформації відповідно до вимог пункту 3 розділу 4 цього Положення  - 1.9. 

зміна складу посадових осіб емітента
текст повідомлення 2. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ Компанія «Ельба» від  
19.04.2013 року (протокол № 5)  прийнято рішення про дострокове припинення повнова-
жень членів Наглядової Ради Публічного акціонерного Товариства Компанія «Ельба», а саме: 

1. Брагін Сергій Олександрович - паспорт серії СН 554948, виданий Печерським РУ ГУ 
МВС України в місті Києві 12 серпня 1997 року. Звільнено з посади – голова Наглядової ради 
ПАТ Компанія «Ельба», частки у статутному капіталі ПАТ Компанія «Ельба» та непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності не має. 

2. Гулеватий Олександр Іванович - паспорт: серія СМ 079930, виданий Броварським МВ 
ГУ МВС України в Київській області, 02.04.1999 р. Звільнено з посади – член Наглядової 
ради ПАТ Компанія «Ельба», частка у статутному капіталі ПАТ Компанія «Ельба» складає  
2427100 шт. акцій - 7% від статутного капіталу Товариства,  непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

3. Колибіденко Олена Вікторівна - паспорт серії ЕО 968401, виданий Корабельним РВ 
ММУ УМВС України в Миколаївській області 06 листопада 2001 р. Звільнено з посади – член 
Наглядової ради ПАТ Компанія «Ельба», частки у статутному капіталі ПАТ Компанія «Ельба» 
та непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері 
господарської, службової діяльності не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ Компанія «Ельба» від  
19.04.2013 року (протокол № 5)  прийнято рішення про обрання членів Наглядової Ради 
Публічного акціонерного Товариства Компанія «Ельба», а саме:

1. Гулеватий Олександр Іванович - паспорт: серія СМ 079930, виданий Броварським МВ ГУ 
МВС України в Київській області, 02.04.1999 р. Призначено на посаду – член Наглядової ради 
ПАТ Компанія «Ельба», частка у статутному капіталі ПАТ Компанія «Ельба» складає 2427100 шт. 
акцій - 7% від статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 

2. Зайцева Олена Вікторівна – паспорт серія ТТ 097897, виданий Святошинським РУ ГУ 
МВС України в місті Києві 13 квітня 2012 року. Призначено на  посаду– член Наглядової ради 
ПАТ Компанія «Ельба», частки у статутному капіталі ПАТ Компанія «Ельба» та непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності не має.

3. Клікун Юрій Олексійович – паспорт серія СН 930613, виданий Залізничним  РУ ГУ МВС 
України в місті Києві 10.11.2098 р., Призначено на  посаду – Голова  Наглядової ради ПАТ Компанія 
«Ельба», частки у статутному капіталі ПАТ Компанія «Ельба» та непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Підпис3. 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в по-

відомленні.
3.2. Генеральний директор _______________________ О.О. Глава М.П.19.04.2012 р.

Компанія з управління активами

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСтЮ
«ВЕнчУРнІ ІнВЕСтицІйнІ ПРОЕКти»

(що діє в тому числі за рахунок та в інтересах пайових закритих недиверсифікова-
них венчурних інвестиційних фондів), надалі – Товариство, згідно ст. 64 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства», повідомляє про намір придбати акції Публічного 
акціонерного товариства «УІФК–АГРО», що з урахуванням кількості акцій, які нале-
жать Товариству та його афілійованим особам, за наслідками такого придбання ста-
новитиме більше 10 відсотків простих іменних акцій Публічного акціонерного товари-
ства «УІФК–АГРО».

Кількість та тип акцій Публічного акціонерного товариства «УІФК–АГРО», що на-
лежать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ 
ПРОЕКТИ» (що діє в тому числі за рахунок та в інтересах пайових закритих недивер-
сифікованих венчурних інвестиційних фондів) – 35161948 штук простих іменних ак-
цій.

Кількість та тип акцій Публічного акціонерного товариства «УІФК–АГРО»,  
що належать афілійованій особі Товариства – ТОВ «Класична іпотечна компанія» – 
19785852 штук простих іменних акцій.

Кількість та тип акцій Публічного акціонерного товариства «УІФК–АГРО», які  ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕК-
ТИ» (що діє в тому числі за рахунок та в інтересах пайових закритих недиверсифіко-
ваних венчурних інвестиційних фондів) має намір придбати – 684838052 штук простих 
іменних акцій.

Директор тОВ «ВІП»     Суслов С.О.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство «Полтава-банк» 
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента Полтавська обл. Октябрський р-н 36020 м. Полтава  

вул. Паризької Комуни, 40-а 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента 09807595 
1.5. Міжміський код та телефон 0532227863
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента серія А01 № 296724
1.7. Дата державної реєстрації 16.10.1991 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.poltavabank.com
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності банка (тис. грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1338882 1238153
Грошові кошти та їх еквіваленти 287540 201023
Кошти в інших банках 72308 11808
Кредити та заборгованість клієнтів 763683 741173
Усього зобов'язань 1106708 1021829
Кошти банків 71939 0
Кошти клієнтів 997987 985323
Усього власного капіталу та частка меншості 232174 216324
Статутний капітал 70500 70500
Чистий прибуток/ (збиток) 17613 934
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,02 0,00
Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,02 0,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента не надається, так як Банк є акціонерним това

риством. 
Інформація про посадових осіб емітента.

Посада
Прізвище, 

ім’я, по 
батькові

Серія, номер, 
дата видачі 
паспорта та 

найменування 
органу, що 
його видав

Рік 
наро

дження
Освіта

Стаж 
керівної 
роботи 
(років)

найменування 
підприємства та 

попередня 
посада, яку 

займав

Голова 
наглядової 
ради

Некрасов 
Олександр 
Васильович

д/н, д/н, д/н 1950 Вища 
технічна

23 Голова правління 
ПАТ «Полтава-

банк»
Опис Повноваження та обов’язки: скликає засідання наглядової ради , не менше як два 
рази на рік, приймає участь у засіданнях наглядової 
ради, бере участь у голосуванні. Організує ведення протоколів засідання наглядової ради. Є 
головою загальних зборів акціонерів. 
Підписує протоколи загальних зборів акціонерів. Посадову особу обрали на посаду 23.10.2012 
року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобран-
ням складу наглядової ради. На данiй посадi 2 мiсяцi. Посадова особа згоди на розкриття 
iнформацiї про розмiр винагороди не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надала. Обiймає посади: - голова наглядової ради ПАТ "Полтавський завод медичного скла", 
мiсцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе,158; член наглядової ради ПрАТ "Спецбуд", 
мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Островського, 2.
Член наглядо-
вої ради, за-
ступник голо-
ви наглядової 
ради

Нелюбін 
Вячеслав
Юрійович

 д/н, д/н, д/н 1952 Вища 
еконо-
мічна

38 Голова наглядової 
ради ПАТ 

«Полтава-банк»

Опис Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере участь у 
голосуваннi, у разi вiдсутностi голови наглядової ради виконує його функцiї та може бути голо-
вою загальних зборiв акцiонерiв. Посадову особу обрали на посаду 23.10.2012 року на поза-
чергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" та на засiданнi наглядової ради ПАТ 
"Полтава-банк" у зв'язку з переобрання складу наглядової ради. На данiй посадi 3 роки. Поса-
дова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала. Обiймає посаду - член наглядової ради ПАТ "Полтавський 
завод медичного скла", мiсцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе,158 
Член 
наглядової 
ради

Некрасов 
Костянтин 
Олексан-
дрович

д/н, д/н, д/н 1975 Вища 
еконо-
мічна

14 Заступник 
директора 

ВАТ «Лубни-
фарм»,

голова наглядової 
ради 

ВАТ «Лубнифарм»
Опис Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере 
участь у голосуваннi. Посадову особу обрали на посаду 23.10.2012 року на позачергових 
загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобранням складу 
наглядової ради. На данiй посадi 10 рокiв. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї 
про розмiр винагороди не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Обiймає посаду - Голова наглядової ради ВАТ "Лубнифарм", мiсцезнаходження: 37500. 
Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського,16. 

Член 
наглядової 
ради

Зобніна 
Світлана 
Іванівна 

д/н, д/н, д/н 1966 Вища 
еконо-
мічна

15 Начальник 
управління 
продажу 
банківських 
продуктів 
– начальник відді-
лу валютних 
операцій АБ 
«Полтава-банк», 
головний 
технолог АБ 
«Полтава-банк»

Опис Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере 
участь у голосуваннi. Посадову особу обрали на посаду 23.10.2012 року на позачергових 
загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобранням складу 
наглядової ради. На данiй посадi 6 рокiв. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї 
про розмiр винагороди не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Член 
наглядової 
ради

Носенко 
Надія 

Володими-
рівна

д/н, д/н, д/н 1964 Вища 
еконо-
мічна

17 Начальник 
Управління 
облікових 

операцій та 
статистики 
- заступник 
головного 

бухгалтера АБ 
«Полтава-банк»

Опис Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнi наглядової ради, бере участь 
у голосуваннi. Є секретарем наглядової ради, веде протоколи засiдань наглядової ради 
Банку. Посадову особу обрали на посаду 23.10.2012 року на позачергових загальних зборах 
акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" та на засiданнi наглядової ради у зв'язку з переобранням 
складу наглядової ради. На данiй посадi 4 роки. Посадова особа згоди на розкриття 
iнформацiї про розмiр винагороди не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала.
Т.в.о. голови 
правлiння, 
член 
правлiння, 
перший 
заступник 
голови 
правлiння

Гофман 
Вячеслав 

Вітеславо-
вич

д/н, д/н, д/н 1960 Вища 
еконо-
мічна

20 Керуючий 
Полтавською 

фiлiєю АБ 
"Полтава-банк".

Опис Повноваження та обов'язки: як т.в.о. голови правлiння - керує роботою правлiння, 
здiйснює загальне управлiння та контроль за дiяльнiстю Банку. Без доручення представляє 
iнтереси Банку в усiх органiзацiях, пiдприємствах, як на територiї України, так i за її 
межами. Вiд iменi Банку вступає в договiрнi вiдносини з юридичними та фiзичними 
особами з питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку.В iнтересах Банку здiйснює iншi дiї, якi не 
суперечать чинному законодавству України та вiдповiдають вимогам Статуту. Приймає 
участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi; як член правлiння, перший 
заступник голови правлiння - приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у 
голосуваннi, виконує обов'язки голови правлiння Банку у разi його вiдсутностi. Посадову 
особу призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови правлiння ПАТ "Полтава-банк" з 
23.10.2012 року до заступлення на посаду нового голови правлiння ПАТ "Полтава-банк" на 
засiданнi наглядової ради Банку 23.10.2012 року. Тимчасово виконує обов'язки голови 
правлiння 2 мiсяцi. Членом правлiння, першим заступнико голови правлiння посадову 
особу призначили на засiданнi наглядової ради Банку 10.04.2012 р. у зв'язку з закiнченням 
термiну обрання попереднього складу правлiння. На данiй посадi 18 рокiв. Посадова особа 
згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала.
Член 
правлін- ня, 
заступник 
голови 
правління

Бобилков 
Олег 

Володими-
рович

д/н, д/н, д/н 1958 Вища 
еконо-
мічна

18 Начальник 
ревізійно-

методичного 
відділу АБ 

«Полтава-банк»
Опис Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у 
голосуваннi. Виконує обов'язки голови правлiння Банку при необхiдностi. Членом 
правлiння, заступнико голови правлiння посадову особу призначили на засiдннi наглядової 
ради Банку 10.04.2012 р. у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу 
правлiння. На данiй посадi 15 рокiв. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про 
розмiр винагороди не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Член 
правлін- ня, 
головний 
бухгалтер

Щербак 
Людмила 
Іванівна

д/н, д/н, д/н 1952 Вища 
еконо-
мічна

23 Головний 
бухгалтер КБ 

«Полтава-банк»

Опис Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнi правлiння, бере участь у 
голосуваннi. Членом правлiння посадову особу призначили на засiданнi наглядової ради 
Банку 10.04.2012 р. у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу 
правлiння. 
На данiй посадi 18 рокiв. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр 
винагороди не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

ПУБЛІчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ПОЛтАВАБАнК»
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Член 
правління

Коломацька 
Надія 

Василівна

д/н, д/н, д/н 1975 Вища 
еконо-
мічна

10 Відповідальний 
працівник з 

питань 
фінансового 
моніторингу
АБ «Полтава-

банк»
Опис Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у 
голосуваннi. Членом правлiння посадову особу призначили на засiданнi наглядової ради 
Банку 10.04.2012 р. у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу 
правлiння. 
На данiй посадi 9 рокiв. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр 
винагороди не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями 
ПАТ "Полтава-банк" не володiє. 
Член 
правління

Вiрченко 
Марина 
Юрiївна

д/н, д/н, д/н 1957 Вища 
еконо-
мічна

10 Начальник вiддiлу 
бюджетування, 

аналiзу та 
управлiння 

ризиками ПАТ 
"Полтава-банк"

Опис Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у 
голосуваннi. Членом правлiння посадову особу призначили на засiданнi наглядової ради 
Банку 08.06.2012 р. у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi членiв правлiння. На данiй посадi  
6 мiсяцiв. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями ПАТ "Полтава-банк" не 
володiє.
Голова 
ревізійної 
комісії

Приватне 
підприєм-

ство 
«Полтава-

пром-
реконструк-

ція»

Немає, немає, 
немає

Немає немає

Опис Приватне пiдприємство "Полтавапромреконструкцiя" в особi представника, код за 
ЄДРПОУ - 21053905. Повноваження та обов'язки: здiйснює разом з членами ревiзiйної 
комiсiї перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку, розглядає звiти зовнiшнiх та 
внутрiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Банку, 
скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї, бере 
участь у голосуваннi. Органiзує ведення протоколiв засiдання ревiзiйної комiсiї. Посадову 
особу обрали на посаду 10.04.2012 року на чергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ 
"Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу ревiзiйної 
комiсiї. На данiй посадi 5 рокiв. Винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Член 
ревізійної 
комісії

Некрасов 
Леонід 

Олексан-
дрович

д/н, д/н, д/н 1983 Вища 
еконо-
мічна

6 Директор КВКП 
"Оптiммаркет".

Опис Повноваження та обов'язки: здiйснює разом з членами ревiзiйної комiсiї 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку, розглядає звiти зовнiшнiх та 
внутрiшнiх аудиторiв, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї, бере участь у 
голосуваннi. Посадову особу обрали на посаду 10.04.2012 року на чергових 
загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну 
обрання попереднього складу ревiзiйної комiсiї. На данiй посадi 8 мiсяцiв. Посадова 
особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала. Обiймає посади: - член наглядової ради ПАТ "Полтав-
ський завод медичного скла", мiсцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе,158; 
- голова наглядової ради ПрАТ "Спецбуд", мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава,  
вул. Островського, 2. 
Член 
ревізійної 
комісії

Чирка 
Любов 

Костянти-
нівна

д/н, д/н, д/н 1935 Базова 
вища 

еконо-
мічна

5 Бухгалтер НВП 
«Промелектроні-

ка»

Опис Повноваження та обов'язки: здiйснює разом з членами ревiзiйної комiсiї перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Банку, розглядає звiти зовнiшнiх та внутрiшнiх 
аудиторiв, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї, бере участь у голосуваннi. 
Посадову особу обрали на посаду 10.04.2012 року на чергових загальних зборах акцiонерiв 
ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу ревiзiйної 
комiсiї. На данiй посадi 5 рокiв. Посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала.

Інформація про засновників емітента.
Найменування 
юридичної особи 
засновника та/або 
учасника

Код за 
ЄДРПОУ

засновника 
та/або учасни-

ка

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать засновнику 
та/або учаснику (від 
загальної кількості)

ОМП «Будмеханіза-
ція»

13953316 Полтавська обл., Київський 
р-н, 36028,
м. Полтава, 

вул. Островського, 2

0,000067

ВАТ «Полтаваконди-
тер»

00382208 Полтавська обл., Октябрський 
р-н, 36020,
м. Полтава, 

вул. Спаська, 10

0,114894

 ЗАТ «МБУ № 8» 05386004 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36000,

м. Полтава, вул. Супрунів-
ський промвузол, а/я кв. 509

0,000006

ЗАТ «СУ № 405»
Полтаваелектромон-
таж»

01417297 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36024,

м. Полтава, вул. Шевченка, 62

0,000020

ЗАТ БМУ-2
«Полтаванафтогаз-
буд»

01291494 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36009,

м. Полтава, 
вул. Кондратенко, 6

0,032706

Кобеляцьке СП 
«Будівельник»

30951349 Полтавська обл., 
Кобеляцький р-н, 39200,

м. Кобеляки, 
вул. Полтавська, 42

0,000774

МПВББП «Будсервіс» 13929602 Полтавська обл., Київський 
р-н, 36019,

м. Полтава, вул. Шевченка, 83

0,000038

МП «Скіпт» 13029447 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36038,

м. Полтава, вул. Шевченка, 96

0,000018

МП «МКП- 90» 13949473 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36023,

м. Полтава, вул. Пушкіна, 45

0,000062

МПБП «Комета» 13928778 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36003,

м. Полтава, 
вул. Гожулянска, 20

0,000043

МПП «Лелека» 13933294 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36036,

м. Полтава, 
вул. Курчатова, 2/14, кв. 34

0,000017

МПП «Лтава» 13933035 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36000,

м. Полтава, 
вул. М.Бирюзова, 47

0,000009

Міністерство фінансів 
України

00013480 Київська обл., 
Печерський р-н, 01008,

м. Київ, 
вул. М. Грушевського, 12/2

0,000150

ТОВ «Арго» 13931272 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36020,

м. Полтава, 
вул. Косиора, 2, кв. 58

0,000039

ТОВ «Ареал» 13968737 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36028,

м. Полтава, 
вул. Кондратюка, 13, кв. 69

0,000008

ТОВ «Газагробуд» 13954652 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36000,

м. Полтава, вул. Серьогіна, 11

0,000103

ТОВ «Монтажтран-
сгаз»

13956101 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36000,

м. Полтава, вул. Пушкіна, 119

0,001467

ТОВ «Полтаваколір-
мет»

13928873 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36009,

м. Полтава, вул. Дружби, 4

0,000008

ТОВ «БПНК» LTD 13934276 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36003,

м. Полтава, 
вул. Гожулянська, 4

0,000019

ТОВ «Еврика» 13928005 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36000

м. Полтава, вул. Пушкіна,119

0,000105

ТОВ МП «Контакт» 21043769 Полтавська обл., 
Октябрський р-н,

м. Полтава, вул. а/я 440

0,000006

ТОВ МТП «Гермес» 21046124 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36023,

м. Полтава, вул. Червоноар-
мійська, 2-а

0,000054

ТОВ фірма «Венус» 
LTD

13949088 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36000,

м. Полтава, пл. Незалежності, 7

0,000078

ТОВ фірма «Калина» 
LTD

21043309 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36000,

м. Полтава, вул. Гоголя, 22

0,000028

ТОВ фірма «Толк» 13934632 Полтавська обл., 
Ленінський р-н, 36000,

м. Полтава, пров. Рибаль-
ський, 16, кв. 65

0,000052

Полтавська асоціація 
ветеранів Афганістану

13931473 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36000,

м. Полтава, вул. Жовтнева, 56

0,000025

ПОВ Інженерної 
академії

13937056 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36001,

м. Полтава, 
пров. Піонерський, 4

0,000068
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ПП «Еларм» LTD 21042534 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36007,

м. Полтава, вул. Половка, 74

0,000027

ВТО «Конструктор» 21058110 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36006,

м. Полтава, 
вул. Зіньківська, 19

0,000003

ВТК «Автогрей 89» 21056507 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36010,

м. Полтава, 
вул. Тимірязєва, 64

0,000060

ПП «Полтавапромре-
конструкція» 

21053905 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36038,

м. Полтава, вул. Пушкіна, 88

0,000409

СБП МП «Віта-91» 21040736 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36010,

м. Полтава, 
вул. Тимірязєва, 46

0,000470

СУРП «Електромаш» 13931912 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36021,

м. Полтава, вул. Алмазна, 3

0,000018

СУ «Проммонтаж-5» 01413916 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36014,

м. Полтава, 
вул. Спортивна, 11-а

0,000270

ТОВ «Бор» 13947923 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36028,

м. Полтава, 
вул. Калініна, 59, кв. 63

0,000130

ТОВ «Енергоінвест» 30601512 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36007,

м. Полтава, вул. Заводська, 2

0,851064

Фірма «Віталі» LTD 13941307 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36000,

м. Полтава, вул. Пушкіна, 10

0,000010

ГСМП «Довіра» 13942578 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36001,

м. Полтава, 
пров. Піонерський, 4

0,000004

ПФ МП «Ера» 13935117 Полтавська обл., 
Київський р-н, 36000,

м. Полтава, 
пров. Спортивний, 3

0,000012

ПП «Беркут» 13948516 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36023,

м. Полтава, вул. С.Фронта, 28

0,000018

ЕНВ фірма 
«Інформо» 

13929134 Полтавська обл., 
Октябрський р-н, 36023,

м. Полтава, вул. Пушкіна, 19

0,001340

 Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать засновнику 
та/або учаснику (від 
загальної кількості)

Фізичні особи Кількість фізичних осіб акціонерів – 2713 98,995301
Усього 100

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:
1. Дата реєстрації випуску - 13.05.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 237/1/11, 

орган, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, код - 
UA4000120083, тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - 
Бездокументарні іменні, номінальна вартість - 0.10 грн., кількість - 704750000 шт., загальна но-
мінальна вартість - 70475000.000 грн., частка у статутному капіталі 99.964500000000 %. Прості 
іменні акції Банку на біржах та позабіржових торгово-інформаційних системах за звітний рік не 
продавались, до лістингу бірж та позабіржових торгово-інформаційних систем не включались. 
Обіг простих іменних акцій здійснювався на внутрішньому неорганізованому ринку.

2. Дата реєстрації випуску - 13.05.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 238/1/11, 
орган, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, код - 
UA4000120059, тип цінного паперу - Акція привілейована бездокументарна іменна, форма іс-
нування - Бездокументарні іменні, номінальна вартість - 0.10 грн., кількість - 250000 шт., за-
гальна номінальна вартість - 25000.000 грн., частка у статутному капіталі 0.035500000000 %. 
Привілейовані іменні акції Банку на біржах та позабіржових торгово-інформаційних системах 
за звітний рік не продавались, до лістингу бірж та позабіржових торгово-інформаційних сис-
тем не включались. Обіг привілейованих іменних акцій здійснювався на внутрішньому неорга-
нізованому ринку.

Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні папери, 
випуск яких підлягає реєстрації, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН 
Банком у звітному 2012 році не випускались.

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

Зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери ПАТ «Полтава-банк» у депози-
тарній Системі України, у звітному 2012 році не проводилась.

6. Інформація про загальні збори
1. Чергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Полтава-банк» відбулись 10 квітня 2012 року 

(Протокол № 1 від 10.04.2012 р.) Вид загальних зборів - чергові. Мiсце проведення - 36020,  
м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Кворум зборів 96,6744 %. Питання порядку денного:  
1. Обрання лiчiльної комiсiї загальних зборiв. 2. Звiт правлiння про виконання основних напрямiв 

дiяльностi Банку у 2011 роцi та їх визначення на 2012 р.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Банку. 4. Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї Банку. 5. Затвердження результатiв 
дiяльностi Банку у 2011 р. та заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми. 6. 
Розподiл прибутку. 7. Обрання наглядової ради Банку. 8. Обрання ревiзiйної комiсiї Банку. 9. 
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами 
наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. Встановлення розмiру їх винагороди. 10. Внесення змiн до 
Статуту Банку. 11. Внесення змiн до Положення про наглядову раду.Черговi загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ «Полтава-банк» прийняли такi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: го-
лова лiчильної комiсiї - Хоменко О.В., члени лiчильної комiсiї - Гнатченко Н.А., Кутова О.О. 2. 
Заслухавши та обговоривши доповiдь голови правлiння Банку Некрасова О.В. загальнi збори 
акцiонерiв постановляють : звiт голови правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi 
Банку в 2011 роцi та основнi напрями дiяльностi Банку на 2012 рiк затвердити. 3. Заслухавши та 
обговоривши доповiдь заступника голови Наглядової ради Нелюбiна В.Ю. загальнi збори по-
становляють: звiт Наглядової ради затвердити. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї Банку затвердити.  
5. 1. Затвердити Рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2011 рiк ( баланс ПАТ «Полтава - банк» за 
2011 рiк; звiт про фiнансовi результати; звiт про рух грошових коштiв; звiт про власний капiтал; 
примiтки до звiтiв). 2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв аудиторської 
фiрми: - забезпечити здiйснення детального аналiзу дiяльностi позичальникiв-суб?єктiв госпо-
дарської дiяльностi при розрахунку показникiв: термiни погашення рахункiв дебiторiв та 
кредиторiв, наявнiсть простроченої дебiторської та кредиторської заборгованостi, кадровий 
потенцiал, з метою уникнення штучного завищення загальної кiлькостi балiв ? термiн виконання 
встановити до 01.05.2012 р; - при визначеннi фiнансового стану позичальникiв-фiзичних осiб 
враховувати лише особисту кредитоспроможнiсть позичальника - термiн виконання встановити 
до 01.05.2012 р; - привести значення показника «Наявнiсть залишкiв на рахунках» у пропорцiйну 
залежнiсть вiд суми кредиту та виключити можливiсть його дублювання показником «Банкiвськi 
реквiзити позичальника» - термiн виконання встановити до 01.05.2012 р; - переглянути 
нормативнi значення та встановленi бали для окремих показникiв, в залежностi вiд їх вагомостi 
серед iнших показникiв - термiн виконання встановити до 01.05.2012 р; - при визначеннi балiв за 
кредитною iсторiєю позичальникiв, враховувати iнформацiю з Бюро кредитних iсторiй - термiн 
виконання встановити до 01.05.2012 р. 6.Чистий прибуток Банку за 2011 рiк 753 044 грн. 65 коп. 
Чистий прибуток Банку за 2011 рiк який пiдлягає розподiлу 748 044 грн. 65 коп. направити: - в 
резервний фонд Банку ( рахунок 5021) - 38000 грн. 00 коп.; - на збiльшення капiталу Банку (ра-
хунок 5022) - Iншi фонди Банку - 710 044 грн. 65 коп. 7. У зв'язку з закiнченням термiну, на який 
обиралась наглядова рада 10 квiтня 2012 р., обрати на три роки наглядову раду Банку у наступ-
ному складi: 1. Нелюбiн В.Ю - голова наглядової ради. 2. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
3. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 4. Зобнiна С.I. - член наглядової ради. 5. Ковач Л.М. - член 
наглядової ради. 8. У зв'язку з закiнченням термiну, на який обиралась ревiзiйна комiсiя  
10 квiтня 2012 р., обрати на три роки ревiзiйну комiсiю Банку у наступному складi: 1. ПП 
«Полтавапромреконструкцiя» - голова ревiзiйної комiсiї. 2. Некрасов Л.О. - член ревiзiйної 
комiсiї. 3. Чирка Л.К. - член ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, 
трудових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. Встановити, що 
члени наглядової ради та ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою дiяльнiсть на безоплатнiй основi. 
10. Внести змiни та доповнення до Статуту Банку, пов'язанi з приведенням його у вiдповiднiсть 
з вимогами закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» та затвердити його у новiй 
редакцiї. Уповноважити голову правлiння Некрасова О.В. пiдписати нову редакцiю Статуту.  
11. Затвердити Положення про наглядову раду у Новiй редакцiї. Дане Положення вступає в дiю 
пiсля державної реєстрацiї Статуту у Новiй редакцiї. Всi питання порядку денного чергових за-
гальних зборiв розглянутi, по всiх питаннях вiдбулися голосування та були прийнятi рiшення. 
Нiяких зауважень або заперечень щодо ведення зборiв вiд акцiонерiв не надiйшло

2. Позачергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Полтава-банк» відбулись 23 жовтня  
2012 року (Протокол № 2 від 23.10.2012 р.) Вид загальних зборів - позачергові. Мiсце прове-
дення - 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Кворум зборів 96,4065 %. Вiдповiдно 
до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Полтава-банк» позачерговi загальні збори 
акцiонерiв скликанi за рiшенням наглядової ради (протокол № 23 вiд 29.08.2012 р.). Питання 
порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Припинення повноважень 
голови та членiв наглядової ради Банку. 3. Обрання нових голови та членiв наглядової ради 
Банку. 4. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з 
головою та членами наглядової ради. Встановлення розмiру їх винагороди. Позачерговi 
загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Полтава-банк» прийняли такi рiшення: 1. Обрати лiчильну 
комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Хоменко О.В., члени лiчильної комiсiї - Гнатченко 
Н.А., Кутова О.О. 2.Достроково припинити повноваження голови та членiв наглядової ради 
Банку: 1. Нелюбiн В.Ю - голова наглядової ради. 2. Некрасов К.О. - член наглядової ради.  
3. Носенко Н.В.- член наглядової ради. 4. Зобнiна С.I. - член наглядової ради. 5. Ковач Л.М. - 
член наглядової ради. 3.Обрати на три роки наглядову раду Банку у наступному складi: 1. Не-
красов О.В. - голова наглядової ради. 2. Нелюбiн В.Ю. - член наглядової ради. 3.Некрасов К.О. - 
член наглядової ради. 4. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 5. Зобнiна С.I. - член наглядової 
ради. 4. Затвердити наступнi умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради 
та трудового договору (контракту) з головою наглядової ради : здiйснювати свою дiяльностi 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про нагля-
дову раду ПАТ «Полтава-банк». Встановити розмiр винагороди на мiсяць: головi наглядової 
ради, заступнику наглядової ради, члену наглядової ради, секретарю наглядової ради. Всi пи-
тання порядку денного позачергових загальних зборiв розглянутi, по всiх питаннях вiдбулися 
голосування та були прийнятi рiшення. Нiяких зауважень або заперечень щодо ведення зборiв 
вiд акцiонерiв не надiйшло 

7. Інформація про дивіденди
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Полтава-банк» були проведені 05.04.2013 р., кво-

рум зборів – 72,2360 %. 
За результатами звітного 

періоду
За результатами періоду, що 

передував звітному
за простими 

акціями
за привілейо

ваними акціями
за простими 

акціями
за привілейо

ваними акціями
Сума нарахованих дивідендів, 
грн.

0,000 5 000,000 0,000 5000,000

нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.

0,000 0,020 0,000 0,020

Сума виплачених дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 3920,490
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів

31.01.2013 31.01.2012

Дата виплати дивідендів 11.02.2013 10.02.2012
Опис Згiдно редакцiї (2011 року) Статуту Банку розмiр дивiдендiв за про-

стими акцiями визначається загальними зборами акцiнерiв Банку 
згiдно вимог чинного законодавства України. Виплата дивiдендiв 
акцiонерам проводиться один раз на рiк в повному обсязi, визначеному 
загальними зборами акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв за привiлейованими 
акцiями Банку визначений Статутом - 20 вiдсоткiв. Для кожної виплати 
дивiдендiв наглядова рада Банку встановлює дату складання перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх ви-
плати. Перелiк осiб, якi мають право на на отримання дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями має бути скланений протягом одного мiсяця 
пiсля закiнчення звiтного року. Повiдомлення акцiонерiв про виплату 
дивiдендiв здiйснюється листами протягом 30 днiв пiсля прийняття 
рiшення про виплату дивiдендiв. За попереднiй 2011 рiк згiдно рiшення 
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Полтава-банк”, якi вiдбулись 
10.04.2012 р. (Протокол № 1) дивiденди за простими акцiями за 2011 рiк 
не нараховувались. Згiдно Статуту на виплату дивiдендiв за 2011 рiк за 
привiлейованими акцiями було направлено 5000 грн. 00 коп. Дата 
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями за 2011 рiк - 31.01.2012 р. визначена нагля-
довою радою Банку (протокол № 3 вiд 19.01.2012 р.) Дата початку ви-
плати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2011 рiк - 10.02.2012 р. та 
дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 
2011 рiк - 29.06.2012 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол 
№ 4 вiд 06.02.2012 р.) На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 
250 000 iменних привiлейований акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв 
за 2011 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,02 грн. Дивiденди за 
акцiями, якi належать акцiонерам - юридичним особам, перерахову-
ються виключно у безготiвковiй формi на їх поточнi рахунки, а 
акцiонерам - фiзичним особам виплачуються готiвкою у касi Банку, або 
шляхом перерахування ку: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 
40-а. Не могу акцiонера у встановленому Статутом Банку та чинним 
законодавством України порядку. Сума фактично сплачених дивiдендiв 
за 2011 рiк за привiлейованими акцiями 3920 грн. 49 коп. Сума фак-
тично сплачених дивiдендiв за 2011 рiк на одну привiлейовану акцiю - 
0,02 грн. Згiдно нової редакцiї (2012 року) Статуту Банку розмiр 
дивiдендiв за простими акцiями визначається загальними зборами 
акцiнерiв Банку згiдно вимог чинного законодавства України. Виплата 
дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз на рiк в повному обсязi, 
визначеному загальними зборами акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями Банку визначений Статутом - 20 вiдсоткiв. 
Для кожної виплати дивiдендiв наглядова рада Банку встановлює дату 
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-
рядок та строк їх виплати. Перелiк осiб, якi мають право на на отриман-
ня дивiдендiв за привiлейованими акцiями має бути скланений протя-
гом одного мiсяця пiсля закiнчення звiтного року. Повiдомлення 
акцiонерiв про виплату дивiдендiв здiйснюється листами протягом  
30 днiв пiсля прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. За звiтний 
2012 рiк згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ “Полтава-банк”, якi вiдбулись 05.04.2013 р. (Протокол № 1) 
дивiденди за простими акцiями за 2012 рiк не нараховувались. Згiдно 
Статуту на виплату дивiдендiв за 2012 рiк за привiлейованими акцiями 
було направлено 5000 грн. 00 коп. Дата

складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями за 2012 рiк - 31.01.2013 р. визначена нагля-
довою радою Банку (протокол № 2 вiд 03.01.2013 р.) Дата початку ви-
плати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2012 рiк - 11.02.2013 р. 
та дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 
2012 рiк - 27.06.2013 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол 
№ 8 вiд 04.02.2013 р.) На дату початку виплати дивiдендiв в облiку 
було 250 000 iменних привiлейований акцiй. Сума нарахованих 
дивiдендiв за 2012 рiк на одну привiлейовану цiю - 0,02 грн.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудиторську фірму: 
повне найменування - Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фінком-аудит»; код за ЄДРПОУ - 23164098;
місцезнаходження – Шевченківський р-н, 03113, м. Київ, пр. Перемоги, 68/1, оф. 62, теле-

фон, факс - (044) 234-57-28.; реєстраційні дані – Виписка з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААБ № 788888; дата проведення державної 
реєстрації – 13.03.1995 р.;

номер запису про включення відомостей до ЄДР– 1 074 120 0000 002917.  
Номер та дата видачі Cвідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, 
які надають аудиторські послуги – Свідоцтво № 0618 від 26.01.2001 р. чинне  
до 04.11.2015;

номер та дата видачі Cвідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють ді-
яльність на ринку цінних паперів – Свідоцтво АБ № 000120 від 22.02.2007 р. чинне до 
04.12.2015 р, 

Директор аудиторської фірми Мазур Оксана Аркадіївна, номер, серія, дата видачі 
Cертифікату аудитора – Сертифікат № 0005 від 29.10.2009 р. чинний до 01.01.2015 р., Свідо-
цтво НБУ № 0000028 від 30.08.2007 р. про внесення в реєстр аудиторів банків чинне до 
01.01.2015 р. 

Аудит проведено згiдно Договору № 29 вiд 17 вересня 2012 року на виконання аудитор-
ських послуг. Перiод аудиту 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

Умовно-позитивний думка:На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного 
у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність 
відповідає заявленій концептуальній основі складання звітності, з урахуванням 
об'єктивних обмежень і прийнятих допущень, та подає реально, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан Банку на 31.12.2012р., його фінансові результати та рух грошових коштів 
за рік, що закінчився, відповідно до основи бухгалтерського обліку, описаної в примітці 4 
«Принципи облікової політики» Банку, законодавства України, вимог Національного Банку 
України.

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

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії – 19.04.2013 р. Дата оприлюднення повного тексту Річної інформації емітента 
цінних паперів за 2012 рік у мережі Інтернет на власній сторінці www.poltavabank.com – 
19.04.2013р.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правління ________ Переверзев Віталій Станіславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство ТУРИСТИЧНО-

ВИРОБНИЧА ФIРМА «ЧОРНЕ МОРЕ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Одеська , Приморський, 65012, м. Одеса, вул. Рiше-

льєвська, 59
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02573556
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0482) 300-935
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: д/н
1.7. Дата державної реєстрації: 11.06.1997
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: bs-hotel.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 409939 408980
Основні засоби (за залишковою вартістю) 343917 337408
Довгострокові фінансові інвестиції 22060 42116
Запаси 248 130
Сумарна дебіторська заборгованість 19513 2060
Грошові кошти та їх еквіваленти 15811 381
Власний капітал 243489 253718
Статутний капітал 29400 29400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13479 -11660
Довгострокові зобов'язання 58131 106673

Поточні зобов'язання 108139 48589
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.6496400 2.32393000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.6496400 2.32393000
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2800000.00 2800000.00
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

Вартість чистих активів 243489 253718

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управління емітента є: Дирекція, Ревізор, Наглядова Рада та Загальні збори.
Інформація про посадових осіб емітента.
Генеральний Директор - Белюк Сергiй Олександрович;
Член Дирекцiї - Головний бухгалтер - Нерубальська Оксана Петрiвна;
Член Дирекцiї - головний iнженер - Гудзенко Георгiй Дем'янович;
Ревiзор - Матвiєнко Олена Володимирiвна;
Голова Наглядової ради - Хоменко Микола Григорович;
Член Наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Будiвельна фiрма» 

(код 30692353);
Член Наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Будiвельна фiрма» 

(код 30692353);
Член Дирекцiї - комерцiйний директор - Хованський Кирил Анатолiйович;

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО тУРиСтичнОВиРОБничА фiРМА «чОРнЕ МОРЕ»
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
Член Дирекцiї - юрисконсульт - Вербовщук Тетяна Василiвна;
Інформація про засновників емітента.
фізичні особи:
192 фiзичнi особи - 0.070357142857 %
Усього - 0.070357142857 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Вид цінного паперу - акція, тип цінного паперу - акція проста іменна, форма існування - 

бездокументарна, кількість - 2800000 шт.. Лістинг – не проходили. Розміщені повністю.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Протягом 2011 року емітент своїм рішенням змінив особу, що веде облік прав власності на 

цінні папери. 20.09.2011 р. було розірвано договір на ведення реєстру № 9/2005 від 15.04.2005 р. 
з ТОВ «Примор'є – Консалт» (ЄДРПОУ - 23871602). Обслуговування випуску цінних паперів емі-
тента здійснює ПАТ «НДУ» (ЄДРПОУ – 30370711) на підставі договору про обслуговування емісії 
цінних паперів № Е-4169 від 29.08.2011 р. Відкриття рахунків власникам цінних паперів здійснив 
АТ «ІМЕКСБАНК» (ЄДРПОУ – 20971504). Дані дії здійснені на підставі рішення №б/н про демате-
ріалізацію випуску, затвердженого Загальними зборами акціонерів емітента 19.04.2011 р. у 
зв’язку зі вступом в силу ЗУ «Про акціонерні товариства». Акт прийому передачі реєстру між 
емітентом та зберігачем № б/н від 16.09.2011 р. У звітному році змін не було.

6. Інформація про загальні збори
20.04.2012 р. проведено чергові (річні) загальні збори. По всім питанням вирішено пого-

дитися з доповідачами. По всім питанням рішення прийняті більшістю голосів.
7. Інформація про дивіденди
Протягом звітного та попереднього періоду емітент не нараховував та не виплачував диві-

денди у зв’язку з відповідним рішенням акціонерів.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Перевірка здійснювалася Товариством з обмеженою відповідальністю Аудитор-

ською фірмою «Економічні пріоритети» (Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських 

фірм та аудиторів № 3987 від 26.04.2007 р.; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудито-
рів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000524, реєстра-
ційний номер Свідоцтва 573 від 19.07.2007 року) в особі директора Суворової Ольги 
Леонідівни та аудитора Кузьміної Лілії Федорівни (сертифікат аудитора Аудиторської 
палати України серії А № 003941 від 24.09.1999 р. чинний до 24.09.2013 р.; свідоцтво 
про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки  
фінансових установ серії А № 000121, реєстраційний номер Свідоцтва 000121 від 
01.06.2004 року).

Висновок: На нашу думку, попередня фінансова звітність ПАТ «ТВП «Чорне море» станом 
на 31.12.2012 р. складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеці-
ального призначення, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та 
тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть 
прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звіт-
ності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
19.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується bs-hotel.com.ua, 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Генеральний Директор Белюк Сергiй Олександрович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «ОДЕСАПРОД-

КОНТРАКТ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Одеська , Суворовський, 65025, м. Одеса, 19 км. 

Старокиївської дороги
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01553764
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0482) 756-71-18
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: д/н
1.7. Дата державної реєстрації: 21.04.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: odessaprod.emitent.od.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 36784.7 36877.0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 35435.7 36182.7
Довгострокові фінансові інвестиції 0.0 0.0
Запаси 51.8 51.2
Сумарна дебіторська заборгованість 1244.9 599.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 12.7 0.6
Власний капітал 6776.1 7641.8
Статутний капітал 3831.7 3831.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -32607.6 -31741.9
Довгострокові зобов'язання 0.0 0.0
Поточні зобов'язання 30008.6 29235.2
Чистий прибуток (збиток) -865.7 -762.1
Вартість чистих активів 6776.1 7641.8

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управління емітента є: Дирекція, Ревізійна комісія, Наглядова Рада та 

Загальні збори. 
Інформація про посадових осіб емітента.
Генеральний директор - Кобилянська Марина Вадимiвна;
Член Дирекцiї, Головний бухгалтер - Тарасенко Валентина Василiвна;
Член Дирекцiї, виконуючий обов’язки Заступника Генерального Директора - Коваль 

Анатолiй Васильович;
Голова Ревiзiйної комiсiї - Старостiна Алiна Володимирiвна;
Голова Наглядової Ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Спецiалiзована 

будiвельна компанiя «Трансбуд» (код 35564837);
Член Наглядової Ради - Каширiна Тетяна Iванiвна;
Член Наглядової Ради - Александренко Галина Павлiвна;
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гелiнвест» (код за ЕДРПОУ 23204125) - 

0.307632884030 %
фізичні особи:
1797 осiб - 12.014718096708 %
Усього - 12.322350980738 % 

4. Інформація про цінні папери емітента
Вид паперу – акції, тип цінного паперу –іменні прості , форма існування - бездокумен-

тарні іменні, кількість - 15326710 шт., лістинг – не проходили. Розміщені повністю. 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі

тента у депозитарній системі України
Протягом звітного періоду емітент своїм рішенням змінив особу, що веде облік 

прав власності на цінні папери. 08.06.2012 р. було розірвано договір на ведення реє-
стру № 06/2012 від 04.01.2012 р. з ТОВ «Примор’є – Консалт» (ЄДРПОУ - 23871602). 
Обслуговування випуску цінних паперів емітента здійснює ПАТ «НДУ» (ЄДРПОУ – 
30370711) на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е-4608 від 
28.03.2012 р. Відкриття рахунків власникам цінних паперів здійснив АТ «ІМЕКСБАНК» 
(ЄДРПОУ – 20971504). Дані дії здійснені на підставі рішення б/н про дематеріалізацію 
випуску та зміну реєстратора, затвердженого Загальними зборами акціонерів емітента 
15.03.2011 р. у зв’язку зі вступом в силу ЗУ «Про акціонерні товариства». Акт прийому 
передачі реєстру між емітентом та зберігачем № б/н від 15.06.2012 р. 

6. Інформація про загальні збори
26.04.2012 проведено чергові (річні) загальні збори. По всім питанням вирішено пого-

дитися з доповідачами та проголосовано 100% голосів, присутніх на загальних зборах. 
7. Інформація про дивіденди
У звітному та попередньому році дивіденди не нараховувались та не виплачувались 

у зв’язку із неприйняттям відповідного рішення Загальними зборами. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Перевірка здійснювалася Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською 

фірмою «Економічні пріоритети» (Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та 
аудиторів № 3987 від 26.04.2007 р.; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та ау-
диторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000524, реєстраційний номер 
Свідоцтва 573 від 19.07.2007 року) в особі директора Суворової Ольги Леонідівни та ау-
дитора Кузьміної Лілії Федорівни (сертифікат аудитора Аудиторської палати України серії 
А № 003941 від 24.09.1999 р. чинний до 24.09.2013 р.; свідоцтво про внесення до Реєстру 
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 
000121, реєстраційний номер Свідоцтва 000121 від 01.06.2004 року).

Висновок. На нашу думку, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного 
товариства «Одесапродконтракт» станом на 31.12.2012 р. складена в усіх суттєвих ас-
пектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, включаючи 
припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікуєть-
ся, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, 
коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згід-
но з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

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

Повний текст річної інформації розміщена у загальнодоступній базі даних Комісії 
19.04.2013 року та на сторінці в мережі Інтернет odessaprod.emitent.od.ua.

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Генеральний директор ____________ Кобилянська Марина Вадимiвна

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.04.2013

(дата)

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ОДЕСАПРОДКОнтРАКт»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство закритого типу «Цен-

тральний Унiвермаг»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Одеська , Приморський, 65023, м. Одеса,  

вул. Пушкiнська, 72
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01561120
1.5. Міжміський код та телефон емітента: 048-722-38-00
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №504651
1.7. Дата державної реєстрації: 18.06.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: tsum.emitent.od.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства

(тис.грн.)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1697.4 1793.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1385.8 1575.4
Довгострокові фінансові інвестиції 159.0 159.0
Запаси 0.4 0.4
Сумарна дебіторська заборгованість 139.6 50.6
Грошові кошти та їх еквіваленти 12.6 8.3
Власний капітал -18687.3 -18197.1
Статутний капітал 3752.0 3752.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -22439.3 -21949.1
Довгострокові зобов'язання 19645.9 19645.9
Поточні зобов'язання 738.8 344.9
Чистий прибуток (збиток) -21953.1 -490.2
Вартість чистих активів -18687.3 -18197.1

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни
ків

Інформація про органи управління емітента.
Органами управління Емітента є: загальні збори, Правління, Наглядова рада, Ре-

візійна комісія.
Інформація про посадових осіб емітента.
В.о. голови правлiння - Переверзєва Алла Iванiвна;
Головний бухгалтер, Член правлiння - Любiнська Олена Володимирiвна;
Член правлiння - Чернявська Маргарита Олександрiвна;
Президент Наглядової ради - Клiмов Леонiд Михайлович;
Заступник президента Наглядової Ради - Форостянов Георгiй Володимирович;
Член Наглядової ради - Шнайдер Аркадiй Наумович;
Голова Ревiзiйної комiсiї - Павлова Олена Вiкторiвна;
Інформація про засновників емітента.
фізичні особи:
3 639 акцiонерiв-фiзичних осiб - 100.00 %
Усього - 100.000000000000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Вид цінного паперу - акця, тип цінного паперу - проста іменна, форма існування - 

документарна, кількість - 375172 шт., Торгiвля цiнними паперами вiдбувається на 

внутрiшньому позабiржовому ринку. Факт лiстингу/делiстингу - не зафiксований. 
Додаткових емiсiй не проводилось. Дострокового погашення у звiтному перiодi не 
вiдбувалося.

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

Протягом звiтного перiоду Емiтент своїм рiшенням змiнив особу, що веде облiк 
прав власностi на цiннi папери. 08.08.2012 р. було розiрвано договiр на ведення реє-
стру № 4/2012 вiд 04.01.2012 р. з ТОВ «Примор'є – Консалт» (ЄДРПОУ - 01192970). 
Обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента здiйснює ТОВ «Регiональний реє-
стротримач» (ЄДРПОУ – 30370711) на пiдставi договору на ведення реєстру 
акцiонерiв № R-242 вiд 10.08.2012 р. Вiдкриття рахункiв власникам цiнних паперiв 
здiйснив АТ «IМЕКСБАНК» (ЄДРПОУ – 20971504). Данi дiї здiйсненi на пiдставi Про-
токолу спільного засідання Наглядової ради та Правління №16/07 від 16.07.2012р. у 
зв’язку зi вступом в силу ЗУ «Про акцiонернi товариства». Акт прийому передачi ре-
єстру мiж емiтентом та зберiгачем № б/н вiд 15.08.2012 р. 

6. Інформація про загальні збори
Загальні збори акціонерів у звітному році не проводились з причини відсутності 

кворуму.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивіден-

дів не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Перевірка здійснювалася Товариством з обмеженою відповідальністю Аудитор-

ською фірмою «Економічні пріоритети» (Свідоцтво про внесення в реєстр аудитор-
ських фірм та аудиторів № 3987 від 26.04.2007р., Свідоцтво про відповідність систе-
ми контролю якості від 29.11.2012р., Свідоцтво № 102 від 26.04.2012р. про внесення 
до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) в осо-
бі аудитора Кузьміної Лілії Федорівни (Сертифікат аудитора Аудиторської палати 
України серії А № 003941 від 24.09.1999р. чинний до 24.09.2013р.; Свідоцтво про 
внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінан-
сових установ серії А № 000121, реєстраційний номер Свідоцтва 000121 від 01.06.2004 
року).

Висновок: На нашу думку фінансові звіти представляють достовірно, в усіх суттє-
вих аспектах фінансовий стан Акціонерного товариства закритого типу «Централь-
ний універмаг» станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові результати у відпо-
відності до Національних стандартів бухгалтерського обліку.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміще-
ний 19.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується tsum.
emitent.od.ua, 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. В.о. Голови Правлiння Переверзєва Алла iванiвна

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.04.2013

(дата)

АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО ЗАКРитОГО тиПУ «цЕнтРАЛЬний УнiВЕРМАГ»

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Спецавтоматика»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Одеська , Малiновський, 65033, мiсто Одеса, Гастелло, 

буд.52
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00226885
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (048) 715-79-31
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: д/н
1.7. Дата державної реєстрації: 20.11.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: specauto.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 34355 46475
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6272 6930
Довгострокові фінансові інвестиції 108 19926
Запаси 151 234
Сумарна дебіторська заборгованість 9219 1562
Грошові кошти та їх еквіваленти 518 227
Власний капітал 33620 33589
Статутний капітал 29500 29500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -15 -46
Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 710 12820
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.00026000 0.00038000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.00026000 0.00038000
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 118000000 118000000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 

капіталу
- -

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

- -

Вартість чистих активів 33620 33589

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управління емітента є: Правління, Ревізійна комісія, Наглядова Рада та Загальні 

Збори. 
Інформація про посадових осіб емітента.
Голова Правлiння - Совiк Олег Михайлович;
Член Правлiння - Головний бухгалтер - Котова Наталя Костянтинiвна;
Заступник Голови Правлiння - Шигiда Микола Володимирович;
Голова Наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя «Стратегiя 

розвитку» (код 37422205);
Член Наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Пiрамiда-сервiс» (код 

36110000);
Член Наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Тайлер» (код 36110633);
Голова Ревiзiйної комiсiї - Приватне акцiонерне товариство «Iнвестицiйна компанiя 

«Примор'є-Iнвест» (код 20974448);

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «СПЕцАВтОМАтиКА»
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
Член Ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Тайлер» (код 

36110633);
Член Ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IГЛА» (код 

20941390);
Інформація про засновників емітента.
фізичні особи:
932 фiзичнi особи - 3.637180508475 %
Усього - 3.637180508475 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Вид цінного паперу - акція, тип цінного паперу - акція проста іменна, форма існування - 

бездокументарна, кількість - 118000000 шт. Лістинг – не проходили. Розміщені повністю. 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Протягом звітного періоду емітент своїм рішенням змінив особу, що веде облік прав влас-

ності на цінні папери. 11.06.2012 р. було розірвано договір на ведення реєстру № 2/2012 від 
04.01.2012 р. з ТОВ «Примор'є – Консалт» (ЄДРПОУ - 23871602). Обслуговування випуску 
цінних паперів емітента здійснює ПАТ «НДУ» (ЄДРПОУ – 30370711) на підставі договору про 
обслуговування емісії цінних паперів № Е-4508 від 20.01.2012 р. Відкриття рахунків власникам 
цінних паперів здійснив АТ «ІМЕКСБАНК» (ЄДРПОУ – 20971504). Дані дії здійснені на підставі 
рішення б/н про дематеріалізацію випуску, затвердженого Загальними зборами акціонерів 
емітента 25.04.2012 р. у зв’язку зі вступом в силу ЗУ «Про акціонерні товариства». Акт при-
йому передачі реєстру між емітентом та зберігачем № б/н від 11.06.2012 р.

6. Інформація про загальні збори
25.04.2012 проведено чергові загальні збори. По всім питанням вирішено погодитися з 

доповідачами та проголосовано 100% голосів, присутніх на загальних зборах. 
7. Інформація про дивіденди
Протягом звітного та попереднього років дивіденди не нараховувались та не виплачува-

лись у зв’язку із неприйняттям відповідного рішення. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Перевірка здійснювалася Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фір-

мою «Економічні пріоритети» (Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудито-
рів № 3987 від 26.04.2007 р.; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють ді-
яльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000524, реєстраційний номер Свідоцтва 573 від 
19.07.2007 року) в особі директора Суворової Ольги Леонідівни та аудитора Кузьміної Лілії 
Федорівни (сертифікат аудитора Аудиторської палати України серії А № 003941 від 24.09.1999 р. 
чинний до 24.09.2013 р.; свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 000121, реєстраційний номер Свідоцтва 
000121 від 01.06.2004 року). Висновок. На нашу думку, попередня фінансова звітність ПАТ 
«Спецавтоматика» станом на 31.12.2012 р. складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, включаючи припущення управлінського 
персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових 
політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує 
перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

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

Повний текст річної інформації розміщений у загальнодоступній базі даних Комісії 
19.04.2013р. та на сторінці в мережі Інтернет: specauto.com.ua 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Голова Правлiння _____________ хованський Анатолiй Гелiйович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.04.2013

(дата)

Додаток 43
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Урожай"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 84333 Донецька область м.Краматорськ 

Маяковського,1
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01558804
1.5. Міжміський код та телефон (06264) 60818
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

А00 608395

1.7. Дата державної реєстрації 29.03.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://www.urojay.pat.ua 

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 9495 10156
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2919 3134
Довгострокові фінансові інвестиції 10 10
Запаси 5054 4118
Сумарна дебіторська заборгованість 270 749
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 182
Власний капітал 7604 8933
Статутний капітал 466 466
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7017 8346
Довгострокові зобов'язання  
Поточні зобов'язання 1891 1223
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,0713233) 1,44310289
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,0713233) 1,44310289
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1863346 1863346
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна вартість  
викуплені протягом звітного 
періоду 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 

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

 

Вартість чистих активів 7604 8933

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. Ін
формація про органи управління емітента

Органами  управління  Товариства  є: Загальні  збори  акціонерів; Наглядова  рада  акціо-
нерного  товариства; одноосібний виконавчий орган  товариства - директор; Ревізор  акціо-
нерного  товариства.

Інформація про  посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: Директор - Прилипко Валерiй Семенович; Головний бухгалтер - 

Челпанова Свiтлана Вадимiвна; Ревiзор - Кузьменко Валентина Iванiвна; Голова наглядової 
ради - Лут Алла Мефодiвна; Член наглядової ради - Євстафьєва Тетяна Леонідівна; Член на-
глядової ради - Олійник Сергій Леонідович.

Інформація про засновників емітента
Донецьке регiональне вiддiлення ФДМУ України (засновник). Частка в статутному капiталi  

0.000000000000%

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 

1863346шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента  
100.00%. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 60/05/1/10 від 02.06.2010 р. Попередні сві-
доцтва скасовано у зв’язку з дематеріалізацією акцій. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках 
торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на 
органiзованих ринках (бiржах) не подавалась, намiрiв щодо реєстрацiї будь яких цiнних 
паперiв не приймалось. Додаткової емiсiї акцiй не було.

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

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi 
України, за звiтний перiод не вiдбувалося

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 20.04.2012 року.
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за звітний та попередній періоди не нараховувалися та не сплачувалися.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Загальний аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітнос-

ті Приватного акціонерного товариства «УРОЖАЙ» за рік, який закінчився 31 грудня  
2012 року - умовно-позитивний

Висновок незалежного  Аудитора  складено  у відповідності з вимогами Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання  впевненості та супутніх послуг 
(надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан-
дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в 
тому числі у відповідності із МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання ін-
формації про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими на Україні, які вимагають правди-
вого  розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідов-
ності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в ці-
лому задовольняє  зако нодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку Аудитора, 
за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-
позитивної думки» фінансова звітність ПрАТ «УРОЖАЙ» за рік, який закінчився 31.12.2012 р. 
подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та її фінансові результати від-
повідно до П(С)БО. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності 
діяльності ПрАТ «УРОЖАЙ».

Основні відомості про аудитора:Незалежний аудитор Дьомка Ірина Вікторівна;
Номер і дата сертифіката: Сертифікат аудитора А 004681, виданий рішенням Аудитор-

ської палати України  № 101 від 18 .05.2001 р., термін дії сертифіката продовжено до  
18.05.2015 р. за рішенням АПУ № 211\4 від 25.02.2010 р.

Телефон: 8(062) 340-16-48;Факс: 8(062) 340-16-48; Електрона адреса: attorney_audit @ mail.ru. 
Аудитор     І.В. Дьомка.

Дата аудиторського висновку:»12» квітня 2013 р.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

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

розкрито  22.04.2013 р. адреса  та  дата  опублікування  річної інформації в мережі Інтернет: 
http://www.urojay.pat.ua  22.04.2013, stocrmarket.gov.ua   22.04.2013

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Найменування посади   Директор _____________ Прилипко Валерiй Семенович

ПРиВАтнЕ  АКцІОнЕРнЕ  тОВАРиСтВО «УРОЖАй»



12

Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Iнвестицiйна 

компанiя «Примор'є-Iнвест»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента Одеська , Приморський, 65039, м. Одеса, проспект 

Гагарiна, буд. 12-А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 20974448
1.5. Міжміський код та телефон емітента (0482) 39-29-06
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А01 №319386
1.7. Дата державної реєстрації 22.08.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації www.priminvest.emitent.od.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 35887 35870
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 28277 28277
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 484 480
Грошові кошти та їх еквіваленти 365 352
Власний капітал 35406 35421
Статутний капітал 8000 8000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

26722 26737

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 481 449
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.00015000 -0.01875000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

0.00000000 0.00000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 533870.00000000 800000.00000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 

вартість
у відсотках від 

статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду
Вартість чистих активів 35406 35421

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Інформація про посадових осіб емітента.
Головний бухгалтер - Денисюк Iрина Володимирiвна (код д/н);
Ревiзор - Шнайдер Аркадiй Наумович (код д/н);
Голова Наглядової ради - Клiмова Тетяна Юрiївна (код д/н);
Члени Наглядової ради - ТОВ «Бiзнес-Форум» (код д/н);
Голова Правлiння - Лебединський Олександр Сергiйович (код д/н);
Член Правлiння - Фельдман Олена Анатолiївна (код д/н);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Вiдсутнi засновники-юридичнi особи (код за ЕДРПОУ д/н) - 0.000000000000 %
фізичні особи:
Клiмов Леонiд Михайлович - 3.412500000000 %
Шнайдер Аркадiй Наумович - 5.137500000000 %
Лемза Володимир Дмитрович - 0.050000000000 %
Усього - 8.600000000000 %
4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент у звітному періоді буд-яких цінних паперів не випускав 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі

тента у депозитарній системі України
Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній 

системі України у звітному році не відбулося. 
6. Інформація про загальні збори

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові

X
Дата проведення 22.03.2012

Кворум зборів** 98.20000
Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Про об-

рання лiчильної комiсiї загальних зборiв та порядок проведення 
загальних зборiв. Пропозицiй до першого питання порядку ден-
ного надано не було. В результатi розгляду першого питання по-
рядку денного було прийнято рiшення обрати лiчильну комiсiю у 
складi - Раданова О.Є., Соловйов Є.О., Мартиновський С.В. та 
встановити наступний регламент: 5 хв. для доподачiв з питань по-
рядку денного, 3 хв. - питання/вiдповiдi. 2.Звiт Правлiння про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за  
2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду

звiту. Пропозицiй до другого питання порядку денного надано не 
було. В результатi розгляду другого питання порядку денного було 
прийнято рiшення затвердити звiт Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 3. Звiт 
Наглядової ради про пiдсумки роботи за 2011 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. Пропозицiй до третього пи-
тання порядку денного надано не було. В результатi розгляду тре-
тього питання порядку денного було прийнято рiшення затвердити 
звiт Наглядової ради товариства за 2011 р. 4. Звiт Ревiзора товари-
ства про пiдсумки роботи за 2011 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. Пропозицiй до четвертого питання по-
рядку денного надано не було. В результатi розгляду четвертого 
питання порядку денного було прийнято рiшення затвердити звiт 
Ревiзора за 2011 р. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу това-
риства за 2011 рiк. Пропозицiй до п'ятого питання порядку денного 
надано не було. В результатi розгляду п'ятого питання порядку ден-
ного було прийнято рiшення затвердити рiчний звiт та баланс Това-
риства за 2011 р. 6. Визначення напрямкiв використання прибутку 
(покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками 2011 року. Пропозицiй 
до шостого питання порядку денного надано не було. В результатi 
розгляду шостого питання порядку денного було прийнято рiшення 
здiйснити покриття збитку за наслiдками фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2011 роцi за рахунок коштiв Резервного капiталу това-
риства. 7. Про внесення змiн до складу Наглядової Ради Товари-
ства. Пропозицiй до сьомого питання порядку денного надано не 
було. В результатi розгляду сьомого питання порядку денного було 
прийнято рiшення обрати склад Наглядової Ради товариства у 
кiлькостi трьох осiб строком на три роки: Клiмова Тетяна Юрiївна, 
ТОВ «Бiзнес-Форум» (уповноважений представник - Крижановська 
Дар’я Леонiдiвна), ТОВ «Бiзнес-Форум» (уповноважений представ-
ник - Липська Юлiя Федорiвна). 8. Про попереднє схвалення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Правлiнням протягом року. 
Пропозицiй до восьмого питання порядку денного надано не було. 
В результатi розгляду восьмого питання порядку денного було при-
йнято рiшення: надати попереднє схвалення значних правочинiв, 
включаючи, але не вичерпно: одержання кредиту, iнвестицiй, на-
дання в заставу майна Товариства, майнових прав, iнших активiв. 
Уповноважити Правлiння Товариства забезпечити здiйснення комп-
лексу необхiдних юридичних та фактичних дiй, спрямованих на 
укладення зазначених в п. 8.1 значних правочинiв, за умови вста-
новлення їх граничного розмiру до 100 000 000,00 (ста мiльйонiв 
гривень 00 копiйок) гривень до кiнця календарного року. Голова 
зборiв Неронська О.М. пiдвела пiдсумки роботи зборiв, вiдмiтила, 
що усi питання порядку денного розглянуто та об'явила про за-
криття зборiв. Голова зборiв Неронська О. М. Секретар зборiв 
Музиченко-Козловський С. А.

7. Інформація про дивіденди
Протягом звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прий-

малось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Перевірка здійснювалася Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською 

фiрмою «Економiчнi прiоритети» (Свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторських фiрм та 
аудиторiв № 3987 вiд 26.04.2007р.; Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та ауди-
торських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що 
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АБ № 000524, реєстрацiйний номер 
Свiдоцтва 573 вiд 19.07.2007р.) в особi аудитора Кузьміної Лілії Федорівни (Сертифiкат 
аудитора Аудиторської палати України серiї А №003941 вiд 24.09.1999р. чинний до 
24.09.2013р.; Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi 
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ - серiї А, реєстрацiйний 
номер Свiдоцтва №000121 вiд 01.06.2004р.

Висновок
На нашу думку, фiнансовi звiти представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 

фiнансовий стан АТ «IК «Примор`є - Iнвест» станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року, 
його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, 
у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
24.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.
priminvest.emitent.od.ua, 24.04.2013

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова Правлiння _____________ Лебединський Олександр Сергiйович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2013

(дата)

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «iнВЕСтицiйнА КОМПАнiЯ «ПРиМОР’ЄiнВЕСт»
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
“БУДМЕхАниЗАциЯ 1”

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів
Річна інформація 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Будмеханизация 1"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 03366121
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.budmeh1.pat.ua

генеральний директор ____________ Зубко Андрiй Петрович

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ІнСтитУт ЗЕМЛЕВПОРЯДних тЕхнОЛОГІй»

РІчнА ІнфОРМАцІЯ ЕМІтЕнтА 
ЗА 2012 РІК

1. Повне найменування емітента: 
Приватне акціонерне товариство «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 
33500347

3. Адреса сторінки  в  мережі  Інтернет,  на  якій  розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.izt.kiev.ua

Додаток 43 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО  
"шКiРСиРОВинний ЗАВОД"

1.2. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 65025 Одеська область Комiнтернiвський 21й км 

Старокиївське шосе, буд 38
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

05502098

1.5. Міжміський код та телефон (048) 7504727
1.6. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента 

АОО   № 758480

1.7. Дата державної реєстрації 11.08.1997
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://www.kojzavod.com.ua

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів        17404        19010
Основні засоби (за залишковою вартістю)         7926         9097
Довгострокові фінансові інвестиції            3         
Запаси         4497         2802
Сумарна дебіторська заборгованість         4619         6901
Грошові кошти та їх еквіваленти          348          210
Власний капітал         231         1289
Статутний капітал         1154         1154
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        1385          135
Довгострокові зобов'язання        14316        16049
Поточні зобов'язання         3319         1672
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.32931000         
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

 0.32931000         

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)      4615760      4615760
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна вартість                 
у відсотках від статутного 

капіталу 
                

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

                

Вартість чистих активів         231         1289

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформацію  про органи управління не заповнюють емітенти-акціонерні товариства.
Інформація про  посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: 
Директор Вдовiченко Людмила Анатолiївна
Головний бухгалтер Ярова Свiтлана Федорiвна
Голова наглядової ради Гладун Сергiй Анатолiйович
Член наглядової ради Ворошилов Леонiд Валерiйович
Член наглядової ради Рибак Ігор Семенович

Голова ревiзiйної комiсiї Борикiна Наталiя Валерiївна
Член  ревiзiйної комiсiї  Сергєєва Лариса Іванівна
Член  ревiзiйної комiсiї  Борикін Сергій Анатолійович
Інформація про засновників емітента
Держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Одеськiй 

областi. Частка в статутному капiталi 100%
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї . Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 4615760шт. Номiнал 

одного цiнного папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента  100.00%.Цінні папе-
ри включені  до категорії позалістингових цінних паперів біржового списку ПрАТ «УМВБ». 
Спосіб розміщення ЦП - шляхом відкритого розповсюдження.

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

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi 
України, за звiтний перiод не вiдбувалося

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 03.04.2012
7. Інформація про дивіденди
Рiшення загальних зборiв - Розподiл прибутку звiтного перiоду не проводити, збитки 

звiтного перiоду покрити у вiдповiдностi до вимог чинного законодаства
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторська  фiрма «АВАНТ» (мiсцезнаходження: м.Одеса, Польський узвiз, 11,  

тел. 0482-30-77-15, код ЄДРПОУ 25038854) у виглядi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю,  яка здiйснює аудиторську дiяльнiсть  на  пiдставi   Свiдоцтва про включен-
ня до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв   за № 3738 (Рiшення АПУ №227/3 вiд 
27.01.2011р.) та Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення 
обов>язкового аудиту (дата внесення iнформацiї АПУ вiд 06.03.2013 р.)

Ми звертаємо увагу на те, що iснує можливiсть того, що попередня  фiнансова звiтнiсть 
може вимагати коригувань перед складанням остаточного варiанту фiнансової звiтностi 
згiдно з МСФЗ.

Бiльш того, звертаємо увагу на те, що згiдно з МСФЗ тiльки повний комплект фiнансової 
звiтностi разом iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та пояснюючими примiтками 
може забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану Товариства, результатiв її 
операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. 

На нашу думку, попередня  фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, складена, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до принципiв, зазначе-
них у Пiдставi для висловлення умовно - позитивної думки, включаючи припущення управлiнського 
персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, 
що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний 
пакет  фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. 

Диpектоp, аудитор ТОВ АФ «АВАНТ»                                          С.М. Бpусенська
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

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

розкрит   .19.04.2013
10. Підпис

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

10.2. Найменування посади
Директор ____________ Вдовiченко Людмила Анатолiївна

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО  “шКiРСиРОВинний ЗАВОД”

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«БЕАРС»

Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БЕАРС»

2. Код за ЄДРПОУ емітента - 16301726

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
інформацію - 

http://zao.bears.ua/ua/reports/2012_year.html

В.о. генерального директора Бойченко Юрiй iванович
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСтЮ 
«РЕСУРСКАПІтАЛ»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС-КАПІТАЛ»

1.2. Організаційноправова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Івана Мазепи, 34, м. Київ, Україна, 01015
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36019147
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 580-23-76
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А01 261997

1.7. Дата державної реєстрації: 14.07.2008
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://36019147.smida.gov.ua/

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів  213 526 213 525
Основні засоби (за залишковою вартістю)   0   0
Довгострокові фінансові інвестиції    0   0
Запаси    0   0
Сумарна дебіторська заборгованість 10 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 7
Власний капітал  -315 356   -230 687
Статутний капітал   53   53
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   (315 409) (230 740)  
Довгострокові зобов'язання   528 489   443 851
Поточні зобов'язання  392   361
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) - -
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - -
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 

капіталу 
- -

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

- -

Вартість чистих активів  - 315 356 - 230 687  

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Для організації управління Товариством створюються наступні органи управління:
вищий орган управління – Загальні збори учасників Товариства;
виконавчий орган – Директор Товариства.
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор – Куликова Людмила Олексіївна.
Головний бухгалтер – Сімоненко Світлана Анатоліївна.  
Інформація про засновників емітента.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Глобус Ес-

сет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 34241017) в інтересах Пайового закритого недиверсифі-
кованого венчурного інвестиційного фонду «Фінанси та нерухомість».

Компанія «Енерджі Стандард Реал Естейт Лімітед» (НЕ 240841).
4. Інформація про цінні папери емітента
Облігації дисконтні
- Випуск зареєстровано 30.10.2008 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

847/2/08, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, форма існування - бездокументарна, форма випуску - іменні, номінальною вартістю 
1001 грн. у кількості 118750 штук, загальною номінальною вартістю 118868750 грн.

- Випуск зареєстровано 30.10.2008 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 
848/2/08, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, форма існування - бездокументарна, форма випуску - іменні, номінальною вартістю 
1001 грн. у кількості 118750 штук, загальною номінальною вартістю 118868750 грн.

- Випуск зареєстровано 30.10.2008 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 
849/2/08, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, форма існування - бездокументарна, форма випуску - іменні, номінальною вартістю 
1001 грн. у кількості 118750 штук, загальною номінальною вартістю 118868750 грн.

- Випуск зареєстровано 30.10.2008 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 
850/2/08, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, форма існування - бездокументарна, форма випуску - іменні, номінальною вартістю 
1001 грн. у кількості 118750 штук, загальною номінальною вартістю 118868750 грн.

- Випуск зареєстровано 30.10.2008 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 
851/2/08, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, форма існування - бездокументарна, форма випуску - іменні, номінальною вартістю 
1001 грн. у кількості 475000 штук, загальною номінальною вартістю 475475000 грн.

Спосiб розмiщення: вiдкрите розмiщення облігацій, було здiйснене через органiзатора 
торгiвлi - ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» (теперiшня назва - ПАТ «Фондова бiржа «Перспек-
тива»). Метою емiсiї облiгацiй було залучення обiгових коштiв. Лiстинг або делiстинг облігацій 
Товариством не здiйснювався. Ринком, на якому Товариством здiйснювалася торгiвля облiгацiями, 
був органiзований внутрiшнiй фондовий ринок України. Додаткова емісія цінних паперів у звітно-
му періоді не здійснювалась. Інші цінні папери у звітному періоді емітентом не випускались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента
Протягом звітного періоду емітент не змінював особу, яка веде облік прав власності на 

цінні папери у депозитарній системі. 
6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
Емітент ТОВ «Ресурс-Капітал» не є акціонерним товариством.
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди не нараховувалися.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
ТОВ «Українська аудиторська компанія «Кредо» здійснює свою діяльність на основі сві-

доцтва про внесення до Реєстру суб‘єктів аудиторської діяльності № 3018, виданого згідно з 
рішенням Аудиторської палати України № 113  від 26.09.2002 р. та на основі свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські пе-
ревірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АВ № 000111, 
виданого згідно з рішенням  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 788  
від 07.06.2012 р. (Свідоцтво діє до 21.05.2017 р.). Місцезнаходження: м. Київ, вул. Тверська, 6, 
оф. 304 Телефон/факс: (044) 5016165, телефон – (044) 5016191.

Юридична адреса: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312.
Електронна адреса: kredo@faust.net.ua.
Відповідальною особою за проведення аудиторської перевірки є директор ТОВ  «УАК 

«Кредо», аудитор Махмудов     Г. І., ., сертифікат  серії А № 004653, виданий згідно рішення 
АПУ № 101 від 18 травня 2001 р. (сертифікат чинний до 18.05.2015 р.), свідоцтво  про вне-
сення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ 
А № 001776, виданий відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 03.02.2011 р. №64 
(Свідоцтво діє до 18 травня 2015 року).

Дата видачі висновку: 01.03.2013 р.
Висновок  
На думку аудиторів фінансова звітність справедливо та достовірно відображає  в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурс-
Капітал» станом на  31.12.2012 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, 
що минув на зазначену дату, відповідають чинному законодавству та Національним положен-
ням (стандартам) бухгалтерського обліку,  прийнятим в Україні. 

Статутний капітал Товариства сформований та сплачений повністю. 
Станом на 31.12.2012 р. вартість чистих активів Товариства має від’ємне значення та 

складає «-» 315 356 тис. грн., що на 315 409 тис. грн. менше статутного фонду Товариства. 
Вартість чистих активів Товариства не відповідає вимогам п.4 ст.144 Цивільного кодексу 

України.
Власний капітал Товариства в 2012 році зменшився на 84 669 тис. грн. за рахунок отри-

маного у 2012 році чистого збитку у сумі 84 669 тис. грн. 
Фінансові результати діяльності підприємства відображені у фінансовій звітності вірно та 

підтверджуються реальними даними бухгалтерського обліку.
Відповідно до «Звіту про фінансові результати» у 2012 році Товариством отримано інші 

операційні доходи в сумі 1 тис. грн. Адміністративні витрати  в 2012 році становили 105 тис. грн. 
Таким чином, від операційної діяльності Товариство в 2012 році отримало збиток в сумі  
104 тис. грн. Фінансові витрати Товариства за 2012 рік склали 84 565 тис. грн. В цілому чис-
тий збиток Товариства за 2012 рік склав 64 669 тис. грн.     

Зазначене  вище свідчить про збитковість господарської діяльності Товариства. Збере-
ження цих тенденцій може поставити під питання безперервність діяльності Товариства у 
майбутньому та його спроможність реалізовувати свої активи за обліковою вартістю та спла-
чувати зобов’язання при настанні терміну їх договірного погашення.

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

даних Комісії - 22.04.2013 р.
10. Підпис

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

10.2.Директор            ________________________________            Куликова Л.О.       
                                                                      (підпис)           (ініціали та прізвище керівника)

 М.П.                                 22.04.2013 р.                  
                  (дата)

Додаток 43 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Енергосистема"

1.2. Організаційно-правова форма товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
1.3. Місцезнаходження емітента 68000 Одеська область д/н м.iллiчiвськ 

вул. 1го травня, 3
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30079902
1.5. Міжміський код та телефон 0487190527
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

АОО 274048

1.7. Дата державної реєстрації 16.07.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://energosystema.com.ua/

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.3. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підприємни

цтва (тис. грн.) 
найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  56689.8  205707.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)  17.1  35.5
Довгострокові фінансові інвестиції  747.2  747.2

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВiДПОВiДАЛЬнiСтЮ “ЕнЕРГОСиСтЕМА”
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Запаси  44267.6  457.7
Сумарна дебіторська заборгованість  9921.9  21372.3
Грошові кошти та їх еквіваленти  1736.0  74034.5
Власний капітал  36109.9  20358.9
Статутний капітал  343.3  343.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  36453.2  20702.2
Довгострокові зобов'язання     
Поточні зобов'язання  92799.7  226066.5
Чистий прибуток (збиток)  15751.0  10007.2
Вартість чистих активів  36109.9  20358.9

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Органи управлiння емiтента:
Загальнi збори учасникiв - вищий орган управлiння.

Директор - виконавчий орган.
Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган. 
Створення Наглядової ради установчими документами Товариства не передбачено.
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: 
Директор Каленова Ольга Володимирiвна 
Головний бухгалтер Вєлкова Свiтлана Миколаївна
Інформація про засновників емітента
Ванецьянц Людмила Едуардiвна. Частка в статутному капiталi 49%
Епштейн Есфiр Iсакiвна. Частка в статутному капiталi 24%
ПАТ «ЗНВКIФ «СТРАТЕГIЧНI IНВЕСТИЦIЇ». Частка в статутному капiталi 1%
ПАТ «НЗВКIФ «IННОВАЦIЙНI СТРАТЕГIЇ». Частка в статутному капiталi 9%
ПАТ «ЗНВКIФ « НОВI ТЕХНОЛОГIЇ». Частка в статутному капiталi 9%
ПП «ФIРМА «РОДОН». Частка в статутному капiталi 8%

4. Інформація про цінні папери емітента

Дата реєстрації 
емісії

номер свідоцтва про 
реєстрацію емісії

найменування органу, 
що зареєстрував 

емісію
Вид цП форма існування

номінальна 
вартість (грн.)

Кількість акцій 
(штук)

Сума за номіналом 
(грн.)

09.12.2005 Серія А 416/2/05 ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 42.21 98041 4138310.61
09.12.2005 Серія В 417/2/05 ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 36.11 123481 4458898.91
09.12.2005 Серія С 418/2/05 ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 31.51 136692 4307164.92
16.09.2008 Серія D 756/2/08-з ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 28.68 89585 2569297.8
16.09.2008 Серія Е 757/2/08-з ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 25.96 134049 3479912.04
09.12.2005 Серія F 421/2/05 ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 23.99 108538 2603826.62
09.12.2005 Серія G 422/2/05 ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 21.76 89585 1949369.6
09.12.2005 Серія Н 423/2/05 ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 20.4 236518 4824967.2
16.09.2008 Серія І 758/2/08-з ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 18.41 133412 2456114.92
16.09.2008 Серія J 759/02/08-з ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 17.16 78581 1348449.96

Примітки: 27.11.2007 р. до Емiтента було застосовано процедуру делiстингу цiнних паперiв. Надалi заяви для включення цiнних паперiв до 
лiстингу Емiтентом не надавались. Спосiб розмiщення ЦП - шляхом вiдкритого розповсюдження. 

06.07.2006 Ссерія K 405/2/06 ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 28.68 163000 4674840
06.07.2006 Серія L 406/2/06 ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 31.51 30500 961055
06.07.2006 Серія M 407/2/06 ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 36.11 102000 3683220
06.07.2006 Серія N 408/2/06 ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 36.11 9000 324990
30.08.2007 Серія О 518/2/07-з ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) блігації Бездокументарна 42.21 64302 2714187.42
30.08.2007 Серія Р 517/2/07-з ДКЦПФР Іменні безпроцентні (цільові) облігації Бездокументарна 42.21 122000 5149620

Примітки: Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Спосіб розміщення ЦП - шляхом відкритого розповсюдження. 

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

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi 
України, за звiтний перiод не вiдбувалося

6. Інформація про загальні збори
Заповнюють емітенти - акціонерні товариства
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не при-

ймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «ГРАНТЬЕ» у виглядi ТОВ Код ЄДРПОУ 21026423
Мiсцезнаходження: 65059, м. Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210 Контактний 

телефон (0482) 32-46-99
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

надають аудиторськi послуги № 4420 Рiшення Аудиторської палати України вiд 27.01.2011 р. 
за № 227/3.1

ВиСнОВОК Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для вислов-
лення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi. 

Умовно - позитивна думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi 

«Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової 
звiтностi», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 
ТОВ «ЕНЕРГОСИСТЕМА» станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати за рiк, 
що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нацiональних П(с)БО.

Директор-аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» /Пархоменко О.С./

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії роз-
крит 19.04.2013 . . .

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Найменування посади
Директор ____________ Каленова Ольга Володимирiвна

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«нАцІОнАЛЬнА АКцІОнЕРнА КОМПАнІЯ «УКРСВІтЛОЛІЗинГ»

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 «Національна акціо-

нерна компанія «Укрсвітлолізинг»
1.2. Організаційно-правова форма емітента : публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 38519070
1.4. Місцезнаходження емітента: , 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 0442878922
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@usl.kiev.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації : www.usl.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації : про зміну складу посадових осіб емітента: 

2. текст повідомлення
Дата вчинення дії  18.04.2013 року.
За рішенням ревізійної комісіїї НАК «Укрсвітлолізинг» від 18.04.2013 року  відбулись на-

ступні зміни у складі посадових осіб емітента:
Призначено:
1. ногіна Віктора Вячеславовича Головою ревізійної комісії, підстава - рішення ревізійної 

комісії НАК «Укрсвітлолізинг»  від 18 квітня 2013 року. Посада, яку обіймає представник Дер-
жінформнауки на момент призначення Головою ревізійної комісії – завідувач юридичним 
сектором Держінформнауки. Згідно із Положенням про ревізійну комісію НАК «Укрсвітлолі-
зинг» Голова  ревізійної комісії призначений на строк повноважень ревізійної комісії тобто по 
29 березня 2018 року.

Керуючись ст. 32 Конституції України, посадова особа не дала згоди про розкриття ін-

формації щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисли-
ві та посадові злочини, часткою у статутному капіталі НАК «Укрсвітлолізинг» не володіє.

2.Гамалій Майю Валентинівну заступником Голови ревізійної комісії, підстава - рішення 
ревізійної комісії НАК «Укрсвітлолізинг»  від 18 квітня 2013 року. Посада, яку обіймає пред-
ставник Держінформнауки на момент призначення членом ревізійної комісії – заступник на-
чальника управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності Дер-
жінформнауки. Згідно із Положенням про ревізійну комісію НАК «Укрсвітлолізинг» заступник  
ревізійної комісії призначений на строк повноважень ревізійної комісії тобто по 29 березня 
2018 року.

Керуючись ст. 32 Конституції України, посадова особа не дала згоди на розкриття інфор-
мації щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини, часткою у статутному капіталі НАК «Укрсвітлолізинг» не володіє. 

3.Кантерук Юлію Адамівну секретарем ревізійної комісії НАК «Укрсвітлолізинг», підстава - 
рішення ревізійної комісії НАК «Укрсвітлолізинг»  від 18 квітня 2013 року. Посада, яку обіймає 
представник Держінформнауки на момент призначення членом ревізійної комісії – начальник 
планово-фінансового відділу управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку 
та звітності 

Згідно із Положенням про ревізійну комісію НАК «Укрсвітлолізинг»  секретар  ревізійної 
комісії призначений на строк повноважень ревізійної комісії тобто по 29 березня 2018 року.

Керуючись ст. 32 Конституції України, посадова особа не дала згоди про розкриття ін-
формації щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисли-
ві та посадові злочини, часткою у статутному капіталі НАК «Укрсвітлолізинг» не володіє.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади : 
Голова правління       В.А. Попель

18.04.2013р.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Конотопагротехсервiс»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 41661, Сумська, Конотопський, с. Привокзальне, 

Соснiвська, 2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13997443
1.5. Міжміський код та телефон: (05447) 6-07-12
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Серiя АО1 

№183128
1.7. Дата державної реєстрації: 08.12.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://www.13997443.emitents.org
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 12251,00 10979,00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8673,00 8913,00
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 2303,00 1943,00
Сумарна дебіторська заборгованість 1211,00 37,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 64,00 86,00
Власний капітал 10428,00 9253,00
Статутний капітал 1769,00 769,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2026,00 1851,00
Довгострокові зобов’язання 297,00 829,00
Поточні зобов’язання 1491,00 850,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,000060 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,000060 0,000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3197403,000000 0,000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0,00 0,00

у відсотках від 
статутного капіталу

0,000000 0,000000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0,00 0,00

Вартість чистих активів 10428,00 9253,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління
Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Ревізійна комісія, Правління.
Посадові особи
Голова правлiння Фабаровський Анатолiй Сергiйович. Член правлiння, перший за-

ступник голови правлiння Северин Сергiй Вiталiйович. Член правлiння, заступник голо-
ви правлiння по виробництву Янцер Михайло Михайлович. Член правлiння,механік 
Скиба Михайло Васильович. Член правлiння, головний бухгалтер Полосьмак Ганна 
Iванiвна. Голова Наглядової ради Шайденко Анатолiй Миколайович. Член Наглядової 
ради Єрофєєва Свiтлана Володимирiвна. член Наглядової ради Назаренко Iван Михай-
лович. Голова ревiзiйної комiсiї Фабаровська Олена Анатолiївна. Член ревiзiйної комiсiї 
Яковенко Надiя Iванiвна. Член ревiзiйної комiсiї ЗЕВТУРП «Сектор» у формi ТОВ. Код за 
ЄДРПОУ: 22593977. 

Засновники емітента
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Сумськiй областi. Код 

за ЄДРПОУ: 21124686. Місцезнаходження: -, 40024, Сумська, Зарiчний р-н, м. Суми, 
вул. Харкiвська, 30/1. 0,000000%. 

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску: 11.09.2012. Номер свідоцтва про реєстрацію випус-

ку: 172/1/12. Найменування органу, що зареєстрував випуск: НКЦПФР. Міжнародний 
ідентифікаційний номер: UA4000146732. Тип цінного папера: Акція проста бездокумен-
тарна іменна. Форма існування та форма випуску: Бездокументарні іменні . Номінальна 
вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 7077185. Загальна номінальна вартість 
(грн.): 1769296,25. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Акцiї 
емiнента до лiстингу /делiстингу на фондових бiржах не допускались. Пiдприємство 
включено до бiржового списку ПФТС без включення до бiржового реєстру.. 

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

Змін не відбувалось
6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 20.12.2012. Кворум зборів 

(%): 76,970000. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів- ЗЕВ-
ТУРП «Сектор» у формi ТОВ.Код за ЄДРПОУ :22593977

Порядок денний: 
1. Обрання Лiчильної комiсiї.
 2. Затвердження Статуту в новiй редакцiї.
Загальними зборами акцiонерiв прийнятi рiшення :
1.Обрати лiчiльну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
2.Затвердити Статут ПАТ «Конотопагротехсервiс» в новiй редакцiї.
Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 27.07.2012. Кворум зборів 

(%): 76,940000. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів- ЗЕВ-
ТУРП «Сектор» у формi ТОВ.Код за ЄДРПОУ :22593977

Порядок денний: 
1. Обрання Лiчильної комiсiї.
2. Про збiльшення Статутного капiталу ПАТ «Конотопагротехсервiс» шляхом при-

ватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додат-
кових внескiв.

3. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «Конотопагротехсервiс».
4. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення 

акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення.
5. Про призначення уповноваженого органу ПАТ «Конотопагротехсервiс».
Загальними зборами акцiонерiв прийнятi рiшення :
1.Обрати лiчiльну комiсiю 
2.Збiльшити статутний капiтал Товариства на 1 000 000 (один мiльйон) гривень 
3. Здiйснити закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердити протокол рішення 

про приватне розміщення акцій. 
4.- Здiйснювати пiдписку на акцiї в процесi приватного розмiщення серед акцiонерiв 

Товариства. 
- Включити до переліку інвесторів, що виявили бажання придбати акції товариства 

нової ємісії : юридичну особу ТОВ «Агропродукт»
5.Призначити Правлiння Товариства - уповноваженим органом з наданням йому 

таких повноважень: 
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення акцiй 

(у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та повнiстю 
оплачено); 

- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 
- повернення внескiв, унесених в оплату за акції;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на при-

дбання розміщуваних АТ акцій.
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 27.04.2012. Кворум зборів (%): 

76,870000. Пропозицiї щодо порядку денного подавала Наглядова рада товариства
Порядок денний: 
1. Обрання Лiчильної комiсiї.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк. Прий-

няття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ «Конотопагротехсервiс».
3. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Наглядової ради ПАТ «Конотопагротехсервiс».
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Конотопагротехсервiс».
5. Затвердження рiчного звiту за 2011 рiк.
6. Затвердження розподiлу прибутку за 2011 рiк.
7. Затвердження плану роботи Товариства на 2012 рiк.
8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв стосовно по-

точної господарської дiяльностi Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв прийняттi рiшення :
1.Обрати Лiчильну комiсiю.
2.Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово- господарської дiяльностi 

Товариства за 2011рiк.
3.Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ»Конотопагротехсервiс» за 2011 рiк.
4.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ»Конотопагротехсервiс» за 2011 рiк.
5.Затвердити рiчний звiт за 2011 рiк
6.Затвердити розподiл прибутку за 2011 рiк.
7.Затвердити план роботи ПАТ «Конотопагротехсервiс» на 2012 рiк
8.Керуючись ст.70 ч.3 Закону України «Про акцiонернi товариства», прийняти 

рiшення про попередне схвалення значних правочинiв,які можуть вчинятися товари-
ством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

7. Інформація про дивіденди
Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
АФ ТОВ «Сумикооп-аудит» проведено перевірку доданої попередньої фінансової 

звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 
На нашу думку, результати проведеної перевірки є достатньою вагомою підставою 

для висловлення обґрунтованої думки щодо попередньої фінансової звітності. 
На нашу думку, попередня фінансова звітність за МСФЗ, станом на 31 грудня 

2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату складена в усіх суттєвих аспек-
тах відповідно до принципів зазначених у примітках, включаючи припущення 
управлінського персоналу, щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується бу-
дуть чинними на дату підготовки товариством повного пакету фінансової звітнос-
ті згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 31 грудня  
2013 р. 

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

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
18.04.2013

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння фабаровський Анатолiй Сергiйович, 22.04.2013

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КОнОтОПАГРОтЕхСЕРВiС»
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна 

компанія «Житомиробленерго»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 10008, Україна, Житомирська обл., м. Житомир,  

вул. Пушкінська, 32/8
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22048622
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0412) 40 20 59; (0412) 40 20 44
1.6.Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №464077
1.7.Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 04.04.2011 року
1.8. Веб-сайт емітента: www.ztoe.com.ua
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: немає
1.10.Розмір статутного капіталу емітента: 30 599 635,00 грн.

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

найменування показника
Період

звітний 
2012 рік

попередній 
2011 рік

Усього активів 2 465 204 2 432 481
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 209 790 2 167 234
Довгострокові фінансові інвестиції 145 140 7 192
Запаси 15 424 12 306
Сумарна дебіторська заборгованість 72 323 67 806
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 025 23 697
Власний капітал 2 076 741 1 946 496
Статутний капітал 30 600 30 600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 464 922 345 741
Довгострокові зобов’язання 194 880 313 875
Поточні зобов’язання 182 541 163 545
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,20347 0,35193
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,20347 0,35193

Середньорічна кількість простих акцій 122 398 540 122 398 540
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного
періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 

капіталу
- -

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

- -

Вартість чистих активів 2 076 741 1 946 496

Фінансова звітність емітента складена відповідно до вимог МСФЗ (Міжнародних стандар-
тів фінансової звітності)

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:
- Загальні збори акціонерів – вищий орган управління;
- Наглядова рада – колегіальний орган управління в період між загальними зборами акці-

онерів;
- Правління – виконавчий колегіальний орган управління;
- Ревізійна комісія – контрольно-ревізійний орган.
Посадові особи Товариства згідно з діючим Статутом обираються Загальними зборами 

акціонерів.
Правління емітента у складі 6 членів: Левицький А.В. – Голова Правління; Харчук Л.П. – ви-

конавчий директор-член Правління; Безшкурий С.Г. – фінансовий директор-член Правління; 
Невмержицький С.М. – комерційний директор-член Правління; Павловський Ю.С. – технічний 
директор-член Правління; Хойда Н.Г. – головний бухгалтер-член Правління. 

Наглядова рада у складі 5 членів: Спектор М.Й. – Голова Наглядової ради; VS ENERGY 
INTERNATIONAL N.V. – Заступник Голови Наглядової ради; Кур’янов О.М. – Член Наглядової 
ради; Зоммер А.Е. – Член Наглядової ради; ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»  – Член 
Наглядової ради. 

Ревізійна комісія у складі 3 членів: Федорко А.М. – Голова Ревізійної комісії; Азарова І.О. 
Секретар Ревізійної комісії; Антонова Н.А. – Член Ревізійної комісії. 

У посадових осіб немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Засновником ДАЕК »Житомиробленерго», створеної 04.07.1995 р., виступила держава в 

особі Міністерства енергетики України. В 1999 році рішенням загальних зборів акціонерів Ком-
панія була перейменована у ВАТ »ЕК »Житомиробленерго». 04 квітня 2011 року рішенням 
загальних зборів акціонерів Компанія була перейменована у ПАТ »ЕК »Житомиробленерго».

4. Інформація про цінні папери емітента
1.Вид паперу: акції іменні, прості, бездокументарної форми існування; кількість: 

122 398 540 шт. Всі акції розміщено. Акції знаходяться у списку позалістингових паперів Бір-
жового Списку.

2.Вид паперу: облігації іменні, процентні, бездокументарної форми існування; кількість: 
6 000 шт. Лістинг

3.Вид паперу: облігації іменні, процентні, бездокументарної форми існування; кількість: 
100 000 шт. Лістинг

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

Протягом звітного періоду зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери у 
депозитарній системі України, не відбувалось.

6. Інформація про загальні збори
18 квітня 2012 року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ »ЕК »Житомиробл-

енерго».
7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник 2012 рік
Фонд оплати праці – усього (тис. грн.) 160 110,2
Чисельність працівників – усього (чол.) 3705

8. Інформація про дивіденди
За результатами звітного 2012 року прийнято рішення: Прибуток направити: 100% - на 

накопичення нерозподіленого прибутку (Протокол Загальних зборів акціонерів №17 від 
27.03.2013р.)

За результатами попереднього 2011 року прийнято рішення: Прибуток направити: 100% 
- на накопичення нерозподіленого прибутку (Протокол Загальних зборів акціонерів №16 від 
18.04.2012р.)

9. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань
Дата

виникнення

непогашена 
частина боргу

(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами
(відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку x 72 881 x x
у тому числі:
ПАТ «Перший 
Інвестиційний Банк»

02.04.2008 2 542 19 28.03.2014

ПАТ «Державний 
ощадний банк України

17.12.2008 70 339 10,05 16.12.2013

Зобов’язання за цінни-
ми паперами

x 21 348 x x

у тому числі:
за облігаціями: x 21 348 x x
серія А 20 864
серія В 484
за векселями (всього) x 0 x x
за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права 

x 0 x x

Податкові 
зобов’язання

x 12 292 x x

Фінансова допомога 
на зворотній основі

x 0 x x

Інші зобов’язання x 76 020 x x
Усього зобов’язань x 182 541 x x

10. Інформація щодо аудиторського висновку
Основні відомості про аудиторську фірму:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнерське товариство «АКо», код за  

ЄДРПОУ 31911511, зареєстроване 21 березня 2002 року виконавчим комітетом Дніпропетров-
ської міської ради, номер запису 1 224 120 0000 014472, свідоцтво про державну реєстрацію 
юридичної особи серія А00 № 413175. 

Адреса: вул. Богомаза, буд. 188-В, кв. 31, м. Дніпропетровськ, 49135, тел. (0562) 31-69-19, 
факс (0562) 372-21-40. 

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські 
послуги, № 2906 від 23 квітня 2002 року. Термін чинності Свідоцтва продовжено до 28 лютого 
2017 року. 

Договір на надання аудиторських послуг № 10-12 від 29 грудня 2012 року 
Термін проведення аудиту з 3 січня 2013 року по 27 березня 2013 року
Звіт щодо фінансової звітності 
Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 
Код ЄДРПОУ - 22048622 
Місцезнаходження - вул. Пушкінська, буд. 32/8, м. Житомир, Житомирська обл., 10008 
Дата державної реєстрації – 20 грудня 1999 року 
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Енергопос-

тачальна компанія «Житомиробленерго» (далі – Компанія), яка включає баланс станом на  
31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про 
власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової 
політики та інші пояснювальні примітки, а також іншу пояснювальну інформацію, яка пояснює 
особливості переходу з попередньо застосованих ПСБО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності. 

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом Компанії із використанням 
описаної у Примітці 2 основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ, з урахуванням обмежень, 
що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи: 

• розкриття впливу переходу з ПСБО на МСФЗ; 
• відсутність порівняльної інформації (крім балансу); 
• допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, 

вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом 
першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31 грудня 2013 року. 

Ця фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана у 
якості порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31 грудня  
2013 року. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання фінансової звітності 

згідно з вищезазначеною основою бухгалтерського обліку, описаною в Примітці 2. Це визна-
чає той факт, що основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання повного комп-
лекту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» на 31 грудня 2012 року в існуючих обставинах. Управлінський персонал 
також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандар-
тів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ау-
диторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур зале-
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
жить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звіт-
ності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання суб’єктом 
господарювання фінансового звіту з метою розробки аудиторських процедур, які відповіда-
ють обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 

використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, 

та оцінку загального подання фінансового звіту. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки.
Висловлення думки 
На нашу думку, фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Енергопоста-

чальна компанія «Житомиробленерго» станом на 31 грудня 2012 року складена в усіх суттє-
вих аспектах відповідно до основи бухгалтерського обліку, описаної в Примітці 2. 

Пояснювальний параграф 
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примітку 2.1, яка пояснює обмежен-

ня, накладені МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», на концептуальну основу фінансової 
звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, в частині відсутності порівняльної інфор-
мації за попередні періоди, окрім Балансу. Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу 
на Примітку 2.1, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу під 
час складання остаточного вхідного балансу за МСФЗ. Також звертаємо увагу на те, що тільки 
повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає Звіт про фінансовий стан на дату 
закінчення періоду, Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток за період, Звіт 
про зміни в капіталі за період, Звіт про рух грошових коштів за період, Примітки, що склада-
ються з короткого огляду основних принципів облікової політики та іншої інформації, з по-
рівняльною та іншою пояснювальною інформацією, може забезпечити достовірне відобра-
ження фінансового положення Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна 
компанія «Житомиробленерго», а саме, інформації про економічні ресурси, а також наслідки 
операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї. 

Інші питання 
Вхідні залишки балансу складеного відповідно до ПСБУ перевірялися попереднім аудито-

ром, у висновку якого, датованому 30 березня 2012 року, висловлено умовно-позитивну дум-
ку. 

Звіт не може використовуватися для інших цілей, крім тих, що зазначені у вступному па-
раграфі цього звіту. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
Цей звіт підготовлено відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку (далі – НКЦПФР). Він складається з наступних двох частин: 
А. Звіт відповідно до «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються 

до НКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового 
ринку», затвердженого рішенням НКЦПФР N 1528 від 19 грудня 2006 року; 

Б. Звіт відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітен-
тами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР № 1360 від 29 вересня 2011 року. 

Частина А. Рішення НКЦПФР N 1528 від 19 грудня 2006 року 
1. На нашу думку, інформація за видами активів Компанії станом на 31 грудня 2012 року, 

у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітнос-
ті. 

2. На нашу думку, інформація про зобов'язання Компанії станом на 31 грудня 2012 року, у 
всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

3. На нашу думку, інформація про власний капітал Компанії станом на 31 грудня  
2012 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності. 

4. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії, що вартість чистих 
активів станом на 31 грудня 2012 року становить 2`076`741 тис. грн. та відповідає вимогам 
законодавства, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, наведено достовірно. 

5. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії, що статутній капітал 
станом на 31 грудня 2012 року в сумі 30`600 тис. грн. сплачений повністю у встановлені за-
конодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, 
наведено достовірно. 

6. У наслідок того, що критерій дотримання вимог ліквідності професійних учасників фон-
дового ринку є невідповідним до даного завдання, ми не висловлюємо думки стосовно цього 
твердження. 

7. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії про те, що випуск об-
лігацій Компанії забезпечений договорами поруки, згідно яких у випадку неспроможності ви-
конання емітентом зобов’язань по облігаціям, виконання таких зобов’язань в повному обсязі 
здійснюється поручителем, як наведено у Примітці 16, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до 
вимог чинного законодавства, наведено достовірно. 

8. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії, що станом на 31 грудня 
2012 року Товариство не має зобов'язань за іпотечними облігаціями, у всіх суттєвих аспектах, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог чинного законодавства, 
наведено достовірно. 

9. На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Компанії «обсяг чисто-
го прибутку» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

10. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії про те, що зобов'язання 
за відсотками за борговими цінними паперами (облігації серії А та В) за 2012 рік виконані у 
відповідності до проспекту емісії, як наведено у Примітці 16, у всіх суттєвих аспектах, відпо-
відно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно. 

11. У наслідок того, що критерій щодо відповідності вимогам законодавства України роз-
міру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержав-
них пенсійних фондів, є невідповідним до даного завдання, ми не висловлюємо думки стосов-
но цього твердження. 

12. На нашу думку, інформація про події, які відбулися протягом року, що закінчився  
31 грудня 2012 року, та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Компанії та при-
звести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах, розкрита 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Частина Б. Рішення НКЦПФР № 1360 від 29 вересня 2011 року 
1. На нашу думку, вартість чистих активів станом на 31 грудня 2012 року відповідає ви-

могам чинного законодавства, у всіх суттєвих аспектах. 
2. На нашу думку, інформація, що розкривається Компанією та подається до Комісії разом 

з фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2012 року, не містить суттєвих невідповіднос-
тей. 

3. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії, що виконання значних 
правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, відповідає вимогам чинного законодав-
ства, нормам статуту та прийнятим рішенням акціонерів, у всіх суттєвих аспектах, наведено 
достовірно. 

4. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану корпо-
ративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність 
фінансової звітності Компанії, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану кор-
поративного управління Компанії вимогам чинного законодавства України, відповідно, ми не 
помітили нічого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського 
персоналу Компанії щодо відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану 
внутрішнього аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не відповідає вимогам чинного законодавства. 

5. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію та 
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, для визна-
чення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Компанії шляхом розгляду 
заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутріш-
нього контролю Компанії, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов’язаних з іденти-
фікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, 
які потребують розкриття в даному аудиторському висновку. 

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Дата розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації – 12.04.2013 року.

Річна інформація опублікована на сторінці в мережі Інтернет www.ztoe.com.ua 19.04.2013 
року.

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
12.2. Голова Правління ______________________ Левицький Анатолій Володимирович 
                                                                (підпис)        (прізвище ім’я по батькові керівника)

МП 22 .04.2013 року
                 (дата)

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«КАЛАнчАцЬКий КОМБІнАт хЛІБОПРОДУКтІВ» 
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 
«Каланчацький комбінат хлібопродуктів»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00952344
1.4. Місцезнаходження емітента Херсонська область, Каланчацький р-н, 

смт. Мирне, вул. Елеваторна, 5, 75822
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0553039177
1.6. Електронна поштова адреса емітента vzb_00952344@vega.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

Немає

1.8. Вид особливої інформації відповідно до ви-
мог глави 2 розділу II або інформація про іпотеч-
ні цінні папери відповідно до вимог розділу III 
цього Положення. 

Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

2. текст повідомлення
07.12.2012р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Каланчацький 

комбінат хлібопродуктів» прийнято рішення про звільнення та призначення посадових осіб, а 
саме:

- звільнено з посади Генерального директора Д`яконову Марію Василівну  
(п-т 75 11 995617, виданий Отделением УФМС России по Челябинской области в Сосновском 
районе 11.11.2011 року), протокол наглядової ради про звільнення від 07.12.2012р. Посадова 
особа акціями товариства не володіє. Обіймала дану посаду з 24.09.2012р. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Генерального директора Кузьмину Віру Миколаївну (паспорт  
37 07 208316), протокол наглядової ради про призначення від 07.12.2012р. Посадова особа 
акціями товариства не володіє. Посадову особу призначено безстроково. До призначення 
особа займала посаду керуючого. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор     Кузьмина В.М.

м. п.  19.04.2013р.
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МЕтРОБУД»
РІчнА ІнфОРМАцІЯ ЕМІтЕнтА ЗА 2012 РІК

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Метробуд»
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента  01034 м. Київ, вул. Прорізна, 8
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32961977
1.5. Міжміський код та телефон (044) 279-41-89
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента

А01 №726177

1.7. Дата державної реєстрації 25.05.2004р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.pratmetrobud.kiev.ua

2. ОСнОВнІ ПОКАЗниКи фІнАнСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬнОСтІ ЕМІтЕнтА (тис. грн.)

 найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 397 232 332 053
Основні засоби (за залишковою вартістю) 68 887 85 404

Довгострокові фінансові інвестиції 620 620
Запаси 15 603 22 396
Сумарна дебіторська заборгованість 308 601 217 642
Грошові кошти та їх еквіваленти 183 529
Власний капітал -21 996 -31 883
Статутний капітал 675 675
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -22 692 -32 579
Довгострокові зобов'язання 32 687 41 736
Поточні зобов'язання 386 541 322 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 3,66185 4,43222
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,66185 4,43222
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 700 000 2 700 000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Вартість чистих активів -21 996 -31883

Органи управління ПрАт «Метробуд» є: загальні збори акціонерів – вищий орган; наглядова рада; виконавчий орган – генеральний директор; ревізор.
Посадові особи:

№ 
п/п

Посада ПІБ
Рік 

народження
Освіта

Стаж керівної 
роботи (років)

найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав

1 Голова наглядової 
ради

Кияшко Сергій 
Миколайович

1965 Військово- інженерний Червонопрапорний інститут 
iм. О.Ф.Можайського, спеціальність - математичне забезпечення 

автоматизованих систем, кваліфікація – інженер-математик 

20 Голова комітету по винагородам та 
призначенням  ЗАТ «Вагонмаш»

2 Член наглядової 
ради

Петренко Володимир 
Іванович

1944 Київський автомобільно-дорожній інститут, спеціальність - мости 
i тунелі, кваліфікація – інженер-будівельник

41 Генеральний директор
ПАТ «Київ-метробуд»

3 Член наглядової 
ради

Токарев Олег 
Миколайович

1963 Московський інститут інженерів залізничного транспорту, 
спеціальність - економіка та організація залізничного транспорту, 

кваліфікація – інженер-економіст шляхів сполучень

23 директор фінансовий 
ПАТ «Київ-метробуд»

4 Член наглядової 
ради

Панасюк Леонід Васильо-
вич

1961 Київський державний університет будівництва i архітектури, спец. 
промислове i цивільне будівництво, iнженер-будiвельник

25 заступник генерального директора з 
персоналу та соціальних питань  

ПАТ «Київ-метробуд»
5 Член наглядової 

ради
Петренко Ірина 
Володимирівна

1978 Київський нац. університет iм. Т.Г.Шевченка, спец. фінанси i 
кредит, квалiфiкацiя - економіст

6 ТОВ «Алес Буд», головний економіст 

6 Генеральний 
директор

Ярмоленко Володимир 
Іванович

1947 Московський інститут інженерної геодезії, аерофотозйомки та 
картографії, спеціальність - інженерна геодезія, кваліфікація - 

інженер-геодезист

36 Голова правління ЗАТ «Метробуд»

7 Ревізор Петренко Тетяна 
Володимирівна

1980 Київський національний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, спец. облiк i 
аудит, квалiфiкацiя - бухгалтер

5 ТОВ «Компанiя «Бiзнес-Сет», 
фахiвець з ведення реєстру

8 Головний 
бухгалтер

Шевченко Сергій 
Вікторович

1980 Київський нац. унiверситет харчових технологiй, облiк i аудит, 
квалiфiкацiя- бухгалтер

9 БМУ-6 ВАТ «Київметробу», бухгалтер 
I категорiї

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Засновниками ПрАТ «Метробуд» станом на 31.12.2012р. є 37осіб, з них 36 фізичних та  

1 юридична осіба - T&A Industries Ltd, Dominica.
4. Інформація про цінні папери емітента
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: реєстраційний 685/10/1/10, дата реєстрації 

25.11.2010 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на  
2 700 000 (два мільйони сімсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 
на загальну суму 675 000 ( шістсот сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок. Форма існуван-
ня - бездокументарна. 

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

Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній сис-
темі України на протязі звітного періоду не було.

6. Інформація про загальні збори
27 квітня 2012 року було проведено чергові загальні збори акціонерів з наступним по-

рядком денним:
Про обрання лічильної комісії  Зборів Товариства. 1. 
Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Това-2. 

риства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-3. 

гляду Звіту Наглядової ради.
Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 4. 

та висновку Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 
Про затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного 5. 

звіту та балансу Товариства з урахуванням висновку Ревізора за 2011 рік.
Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.6. 
Про затвердження бізнес-плану Товариства на 2012 рік.7. 

Кворум зборів складав 97,46 відсотка голосів від загальної кількості акцій товариства.
7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за простими 
акціями

за привілейова
ними акціями

за простими 
акціями

за привілейова
ними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

- - - -

Дата виплати дивідендів - - - -

 Опис Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів від 27.04.2012р. прийнято 
рішення не виплачувати дивіденди за 2011 рік. Питання про порядок розподілу 
прибутку за 2012 рік внесено до порядку денного річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 29.04.2013р. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторська фірма «Імона –Аудит», яка внесена в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності 

згідно Свідоцтва № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року  
№ 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 
30.11.2015 року та свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року 
(Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року, (надалі – Аудитор), 
згідно з Договором № 92 від 12.03.2013 року провела аудиторську перевірку фінансового стану 
та звітності приватного акціонерного товариства «Метробуд» (далі – Товариство) на предмет по-
вноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року. 
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку –  12.03.2013 року; дата за-
кінчення  – 24.03.2013 року.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають достовірно в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати у відповідності 
до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність 
складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліко-
вій політиці. На думку аудиторів вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня  
2012 року менша за розмір статутного капіталу та не відповідає вимогам частини третій 
статті 155 Цивільного кодексу України. 

Валюту балансу Приватного акціонерного товариства «Метробуд» станом на 31 грудня 
2012 року в сумі 397232 тис.грн. підтверджуємо. 

Директор О.В. Величко (сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Ауди-
торської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської 
палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 р.)

Дата аудиторського висновку: 24 березня 2013 року
Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 тел./факс:  (044) 565-77-22
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розкрита 19 квітня 2013 року у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії www.stockmarket.gov.ua та 19 квітня 2013 року на власному сайті товариства 
www.pratmetrobud.kiev.ua.

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

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Генеральний директор Ярмоленко Володимир Іванович

22 квітня 2013р. М.П.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
за 2012 рік

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

«Укргіпроцукор»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул.Щорса, 31, м.Київ, Печерський, 01133, 

Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

00334416

1.5. Міжміський код та телефон: (044) 529-73-56
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А01 № 648683

1.7. Дата державної реєстрації: 18.06.1997
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

ugs.pat.ua

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8503 7986
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1445 1434
Довгострокові фінансові інвестиції 4362 4362
Запаси 35 41
Сумарна дебіторська заборгованість 479 570
Грошові кошти та їх еквіваленти 736 653
Власний капітал 7270 7127
Статутний капітал 3063 3063
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1232 859
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,0115 0,0035
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,0115 0,0035

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12251096 12251096
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 

капіталу
0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 7271 7127

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про посадових осіб емітента 
Генеральний директор  шкабара Євген Іванович; серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт: СН, 362563, 12.12.1996, Харківське РУГУ МВС України в м.Києві; 
1954 року народження. Освіта: вища: Київський технологічний інститут харчової промисловості. 
Стаж керівної роботи (років): 19. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
ВАТ «Укргіпроцукор», голова правління 2005-2010рр. Обраний на посаду генерального директо-
ра рішенням наглядової ради товариства від 30.03.2010р. Повноваження та обов’язки посадової 
особи визначені Статутом товариства, «Положенням про виконавчий орган» та укладеним до-
говором . Винагорода посадовій особі емітента -згідно укладеного договору. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж роботи (років) - 40 років, із них стаж керівної роботи - 19 років
Попередні посади: заступник голови правління ВАТ «Укргіпроцукор» 1997-2005рр, голова 

правління ВАТ «Укргіпроцукор» 2005-2010рр
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Голова наглядової ради  Огірчук Людмила филимонівна; серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав паспорт: СО, 600396, 25.04.2001, Харківське РУГУ МВС Укра-
їни в м. Києві; 1941 року народження. Освіта: вища: Київський технологічний інститут харчової 
промисловості. Стаж керівної роботи (років): 28. Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав: ВАТ «Укргіпроцукор» голова наглядової ради 2005-2010рр,. Обрана на 
посаду голови наглядової ради рішення загальних зборів акціонерів товариства 30.03.2010рр. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом товариства, «Положенням 
про наглядову раду» . Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства та 
укладеного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова осо-
ба емітента не має. 

Стаж роботи (років) - 54
Попередні посади: ВАТ «Укргіпроцукор», одночасно з посадою голови наглядової ради 

2005-2010рр обіймає посаду начальника сектору товариства 1995-2012р, 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
член наглядової ради  Костюк наталя Євгенівна; серія, номер, дата видачі та наймену-

вання органу, який видав паспорт: МЕ, 929448, 19.03.2009, Дарницьке РУГУ МВС України в  
м. Києві; 1980 року народження. Освіта: вища: Національний університет харчових технологій. 
Стаж керівної роботи (років): 8. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
ВАТ «Укргіпроцукор», заступник голови правління. Обрана членом наглядової ради рішення 
загальних зборів акціонерів 30.03.2010р. Повноваження та обов’язки посадової особи визна-
чені Статутом товариства, «Положенням про наглядову раду». Винагорода - згідно рішення 
загальних зборів акціонерів товариства від 30.03.2010р і укладеного договору. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж роботи (років) -15
Попередні посади: ВАТ «Укргіпроцукор», провідний інженер 2002-2005рр, заступник голо-

ви правління 2005-2010рр
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
член наглядової ради шкабара Альона Євгенівна (змінила прізвище на Полякова 

01.11.2012року внаслідок одруження); серія, номер, дата видачі та найменування органу, який 

видав паспорт: ТТ, 141758, 01.11.2012, Дарницьке РУ ГУ МВС України в м. Києві; 1985 року 
народження. Освіта: вища: Національний університет харчових технологій. Стаж керівної ро-
боти (років): 0. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: не займала. 
Обрана членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів товариства 30.03.2010р. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом товариства, «Положення про 
наглядову раду» . Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 
30.03. 2010р та укладеного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни посадова особа емітента не має. 

Стаж роботи (років) - 10
Попередні посади: не займала
Посадова особа працює на іншому підприємстві
Ревізор акціонерного товариства  Супруненко Любов Анатоліївна; серія, номер, дата ви-

дачі та найменування органу, який видав паспорт: СН, 528147, 07.05.1997, Ірпінським МВГУ 
МВС України в Київській області; 1959 року народження. Освіта: вища: Київський технологіч-
ний інститут харчової промисловості. Стаж керівної роботи (років): 16. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «Укргіпроцукор» голова ревізійної комісії 
2005-2010рр,. Обрана на посаду ревізора акціонерного товариства рішенням загальних зборів 
товариства 30.03.2010р. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом то-
вариства, «Положенням про ревізора». Винагорода - згідно рішення загальних зборів товари-
ства від 30.03.2010р..та укладеного договору . Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж роботи (років) - 35
Попередні посади:ВАТ «Укргіпроцукор», керівник групи 1999-2002, головний економіст 

2002-2012рр, одночасно голова ревізійної комісії 2005-2010рр
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Головний бухгалтер  Костюк наталя Євгенівна; серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт: МЕ, 929448, 19.03.2009, Дарницьке РУГУ МВС в м.Києві; 1980 
року народження. Освіта: вища: Національний університет харчових технологій. Стаж керівної 
роботи (років): 8. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «Укргі-
процукор», заступник голови правління 2005-2010рр. 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз
міру часток, паїв)

Юридичні особи:
Регіональне відділення фонду Державного майна України по місту Києву (код за ЄДРПОУ 

19030825), місцезнаходження: бульвар Шевченка, 50-Г, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, 
Україна, 01032. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв). 
фізичні особи засновниками не були.

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 21.04.2011 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 207/1/11, 

орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код 
цінного папера - UA 4000139356, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, 
форма існування та форма випуску - бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. 
у кількості 12251096 штук, загальною номінальною вартістю 3062774 грн., що складає 100% 
у статутному капіталі. Торгівля цінними паперами емітента на біржовому ринку не проводи-
лась. 

В лістинг будь-якої біржі цінні папери емітента не включені.
Спосіб розміщення: приватне розміщення простих іменних акцій
Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папе-

ри товариством не випускались.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Зміни особи, які веде облік прав власності на цінні папери емітента, не було. Зберігач ТОВ 

«Полісметал-реєстр» (код за ЄДРПОУ 36567137, договір №001-Е від 04.05.2011р) та депози-
тарій ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (код за ЄДРПОУ 35917889, договір 
№Е655/11 від 26.04.2011р) не змінилися.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 04.04.2012 року. Кворум зборів: 

97,2775% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 2. Звіт наглядової 
ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради . 3.Звіт 
виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків ді-
яльності на 2012 рік. 4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвер-
дження висновків ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік. 
Порядок розподілу прибутку товариства за 2011 рік та про порядок виплати дивідендів. 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції не над-
ходили.

Результати розгляду питань порядку денного: відповідно до протоколів лічильної комісії 
загальних зборів №№2-5: звіт наглядової ради затверджено 100% голосів; звіт виконавчого 
органу затверджено 100% голосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; за-
твердження звіту та балансу -100% голосів. Вирішено дивіденди за 2011 рік не видавати- 
99,8993% голосів.

--- *** ---
7. Інформація про дивіденди : рішення про виплату дивідендів за результатами звітного та 

попереднього року загальними зборами акціонерів не приймались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі

тента:
 товариство з обмеженою відповідальністю «АУДитОРСЬКА фІРМА «УнІВЕРСАЛАУДит» 

(код за ЄДРПОУ - 22890033), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю. Місцезнаходження: вул. Білгородська, 14 , кв. 28, м. Київ, Соломенський, м. Київ, 
03037. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають ауди-
торські послуги № 0322, видане рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року 

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО  «УКРГІПРОцУКОР»
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
№98 , продовжене рішенням Аудиторської палати України від 23 грудня 2010 року № 224/3, 
аудиторська перевірка проводилась незалежним аудитором Сіренко Л.В. за період з 01.01.2012 
по 31.12.2012 року.

Сертифікат аудитора – Серія «А» №001799, виданий на підставі рішення Аудиторської пала-
ти України від 27 грудня 1994 року за №23, термін чинності – до 27 грудня 2013 року. Контактний 
телефон: 093-690-68-63. Договір на проведення аудиту №15 від 21 березня 2013 року

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Перевірка проведена на підставі наданих установчих, реєстраційних та інших документів, 

що засвідчують правовий статус підприємства, внутрішніх нормативних розпорядчих доку-
ментів, договірної, облікової та іншої документації, що характеризує фінансово-господарську 
діяльність, в тому числі комплект фінансової звітності компанії за період з 01.01.2012 по 
31.12.2012 року. Перевірка проведена вибірковим порядком.. Аудитор отримав достатні та 
прийнятні докази для висловлення своєї думки. Вартість чистих активів Товариства станом на 
31.12.2012 року більше розміру зареєстрованого статутного капіталу. За результатами вико-
наних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту 
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» зроблений висновок: прийнята та 
функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та 
вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Інформація про події, які відбулися 
протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан підприєм-
ства та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється товари-
ством та надається користувачам звітності

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності  
ПрАТ »УКРГІПРОЦУКОР» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року внаслідок шахрайства 
або помилки. 

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах та надає достовірну 

та справедливу інформацію про фінансовий стан ПрАТ »УКРГІПРОЦУКОР» станом на 31 груд-

ня 2012 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Національних 
Положень(стандартів) бухгалтерського обліку. 

Аудитором не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що під-
лягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством про результати його 
діяльності та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з 
фінансовою звітністю. Стан корпоративного управління в Товаристві відповідає Статуту Това-
риства, положенням Цивільного кодексу України та статтям 89-й , 167 –й Господарського ко-
дексу України. Фінансовий стан ПрАТ »УКРГІПРОЦУКОР» характеризується показниками, з 
яких випливає, що фінансове становище Товариства відповідає нормам, коефіцієнти ліквід-
ності відповідають, або вищі за нормативні. Ліквідні активи підприємства можуть бути реалі-
зовані в найкоротші строки по першій вимозі засновників або просто по вимозі кредиторів. 
Наявний оборотний капітал компанії сформований у достатньому розмірі. 

Аудитор -Директор 
тОВ «Аф «УніверсалАудит» Л.В.Сіренко
Аудиторський висновок складено 17 квітня 2013 року
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ

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

24.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

 ugs.pat.ua в мережі 
Інтернет

24.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. генеральний директор _____________  шкабара Є.І.

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 19.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство 

«Пiвденспецатоменергомонтаж». 1.2. Організаційно-правова форма - Акціонерне това-
риство. 1.3. Місцезнаходження емітента - Україна Харківська обл. 61002 м. Харкiв вул. 
Артема, 43. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 04827073. 1.5. Міжміський 
код та телефон - (57) 732-53-08. 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
емітента - ААБ №916906. 1.7. Дата державної реєстрації - 27.10.1994. 1.8. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації - http://usaem.in.ua/ua/corpinfo/reports

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 41757 36414
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9831 10036
Довгострокові фінансові інвестиції 25 25
Запаси 7932 6803
Сумарна дебіторська заборгованість 21006 17047
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 113
Власний капітал 229 1677
Статутний капітал 109 109
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -900 564
Довгострокові зобов'язання 431 372
Поточні зобов'язання 41037 34333
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
 акцію (грн.)

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 436280 436280
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 229 1677

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління емітента є: Загальні збори акціонерів, Правління – 4 особи, 

Наглядова рада – 3 особи, Ревізійна комісія – 3 особи.
Посадові особи емітента: Голова Правлiння - Гармаш Олексiй Олександрович; Член 

Правлiння - Любченко Сергiй Миколайович; Член Правлiння - Токарєв Володимир Ва-
сильович; Член Правлiння - Сербiн Сергiй Iгорович, Головний бухгалтер - Кобилiнська 
Надiя Iванiвна; Голова Наглядової ради - Харченко Олександр Михайлович; Член На-
глядової ради - Коханська Олена Василiвна; Член Наглядової ради - Арутюнов Валерiй 
Ашотович; Голова Ревiзiйної комiсiї - Янковський Валентин Євгенiйович; Член Ревiзiйної 
комiсiї - Джамалова Ольга Павлiвна; Член Ревiзiйної комiсiї - Шевченко Iрина 
Петрiвна.

Засновники емітента: Мiнiстерство енергетики та електрифiкацiї України - акціями 
товариства не володіє.

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Акція проста бездокументарна іменна. Кількість - 436 280 шт. Усі акції повністю 

розміщено. Акції Товариства включено до біржового списку ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИ-
ВА». Лістинг - процедуру лiстингу цiннi папери не проходили.

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

Реєстратор не змінювався. Особа, яка веде облік прав власності на цінні папери 
змінена в зв’язку з дематеріалізацією випуску акцій. Облік прав власності веде Публіч-
не акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачі відповідно до чинного законодавства. Договір розір-
вано з реєстратором ПАТ «Промінвестбанк» Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в 
м.Харків» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09351451). Дата прийняття рішення про 
передачу ведення реєстру 24.06.2011р., орган, що прийняв рішення – загальні збори 
акціонерів. Дата і номер розірваного договору № 3 від «23» вересня 1996р. та дата і 
номер укладеного договору: 24.11.2011 р. № Е-4360, дата і номер акта прийому-
передачі: № б/н від 09.02.2012р. , сторони акта прийому-передачі системи реєстру:  
АТ «Пiвденспецатоменергомонтаж» та ПАТ «НДУ».

6. Інформація про загальні збори
20.04.2012 проведено чергові загальні збори.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів 

не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Фізична особа підприємець Могильова Ірина Анатоліївна, код 2643401000, 

мiсцезнаходження Україна, м. Харкiв, пров. Короленко 10 кв.4, тел. (057) 731-18-90, 
свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4324 видане 
Аудиторською Палатою України 26 листопада 2009. ВИСНОВОК: На думку аудитора, за 
виключенням впливу на фінансову звітність факторів, викладених у повному тексті 
аудиторського висновку, фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що за-
кінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концепту-
альної основи спеціального призначення, включаючи припущення управлінського  
персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та обліко-
вих політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський  
персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально-
доступній

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформацій-

ній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів – 19.04.2013р.
Річна інформація опублікована на сторінці http://usaem.in.ua/ua/corpinfo/reports - 

19.04.2013р.

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова Правлiння Гармаш О.О.

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ПiВДЕнСПЕцАтОМЕнЕРГОМОнтАЖ»

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРГІПРОцУКОР» 

Додаток до річної інформації емітента
за 2011 рік

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

«Укргіпроцукор»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул.Щорса, 31, м.Київ, Печерський, 

01133, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента:

00334416

1.5. Міжміський код та телефон: (044) 529-73-56
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А01 № 648683

1.7. Дата державної реєстрації: 18.06.1997
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

 ugs.pat.ua

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента:
 товариство з обмеженою відповідальністю «АУДитОРСЬКА фІРМА «УнІВЕРСАЛ

АУДит» (код за ЄДРПОУ - 22890033), організаційно-правова форма: Товариство з обмеже-
ною відповідальністю. Місцезнаходження: вул. Білгородська, 14 , кв. 28, м. Київ, Соломен-
ський, м. Київ, 03037. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
які надають аудиторські послуги № 0322, видане рішенням Аудиторської палати України від 
26 січня 2001 року №98 , продовжене рішенням Аудиторської палати України від 23 грудня 
2010 року № 224/3, аудиторська перевірка проводилась незалежним аудитором Сіренко Л.В. 
за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 року.

Сертифікат аудитора – Серія «А» №001799, виданий на підставі рішення Аудиторської 
палати України від 27 грудня 1994 року за №23, термін чинності – до 27 грудня 2013 року. 
Контактний телефон: 093-690-68-63. Договір на проведення аудиту №15 від 21 березня 
2013 року

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Перевірка проведена на підставі наданих установчих, реєстраційних та інших докумен-

тів, що засвідчують правовий статус підприємства, внутрішніх нормативних розпорядчих 
документів, договірної, облікової та іншої документації, що характеризує фінансово-
господарську діяльність, в тому числі комплект фінансової звітності компанії за період з 
01.01.2011 по 31.12.2011 року. Перевірка проведена вибірковим порядком.. Аудитор отри-
мав достатні та прийнятні докази для висловлення своєї думки. Вартість чистих активів То-
вариства станом на 31.12.2011 року більше розміру зареєстрованого статутного капіталу. 
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому 
числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» зро-
блений висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товари-
стві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». 
Інформація про події, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан підприємства та призвести до зміни вартості його цінних 
паперів і визнаються частиною першою статті Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності  
ПрАТ »УКРГІПРОЦУКОР» за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року внаслідок шахрай-
ства або помилки. 

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах та надає достовірну 

та справедливу інформацію про фінансовий стан ПрАТ »УКРГІПРОЦУКОР» станом на  
31 грудня 2011 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Націо-
нальних Положень(стандартів) бухгалтерського обліку. 

Аудитором не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством про результати 
його діяльності та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
разом з фінансовою звітністю. Стан корпоративного управління в Товаристві відповідає Ста-
туту Товариства, положенням Цивільного кодексу України та статтям 89-й , 167 –й Господар-
ського кодексу України. Фінансовий стан ПрАТ »УКРГІПРОЦУКОР» характеризується показ-
никами, з яких випливає, що фінансове становище Товариства відповідає нормам, 
коефіцієнти ліквідності відповідають, або вищі за нормативні. Ліквідні активи підприємства 
можуть бути реалізовані в найкоротші строки по першій вимозі засновників або просто по 
вимозі кредиторів. Наявний оборотний капітал компанії сформований у достатньому роз-
мірі. 

Аудитор -Директор 
тОВ «Аф «УніверсалАудит» Л.В.Сіренко
Аудиторський висновок складено 17 квітня 2013 року
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

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

24.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

 ugs.pat.ua в мережі 
Інтернет

24.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. генеральний директор ____________  шкабара Є.І.

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 19.04.2013

(дата)

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«КАЛАнчАцЬКий КОМБІнАт хЛІБОПРОДУКтІВ» 

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 
«Каланчацький комбінат хлібопродуктів»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00952344
1.4. Місцезнаходження емітента Херсонська область, Каланчацький р-н, 

смт. Мирне, вул. Елеваторна, 5, 75822
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0553039177
1.6. Електронна поштова адреса емітента vzb_00952344@vega.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

Немає

1.8. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 2 розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідно до вимог 
розділу III цього Положення. 

Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

2. текст повідомлення
19.04.2013р. річними загальними зборами Публічного акціонерного товариства 

«Каланчацький комбінат хлібопродуктів» прийнято рішення про звільнення та призна-
чення посадових осіб, а саме:

- достроково звільнено з посади Голови Наглядової ради Шмідт Жанну Володимирів-
ну (п-т 7500 471025)  на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 19.04.2013р.). 
Особа акціями товариства не володіє. Особа обіймала дану посаду з 17.07.2012р. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Назмутдинову Лілію Зайнагітди-
нівну (п-т 7500 551544)  на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 19.04.2013р.). 
Особа акціями товариства не володіє. Особа обіймала дану посаду з 17.07.2012р. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Петрашеву Наталью Сер-
гіївну (п-т 7500 510994)   на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 
19.04.2013р.). Особа акціями товариства не володіє. Особа обіймала дану посаду з 
17.07.2012р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Захарову Світлану Мико-
лаївну (п-т 7505 784792)   на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 
19.04.2013р.). Особа акціями товариства не володіє. Особа обіймала дану посаду з 
17.07.2012р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- достроково звільнено з посади члена Наглядової ради Москалюка Олександра 
Євгеновича (п-т 7511 993978)   на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 
від 19.04.2013р.). Особа володіє 12 910 641 простою іменною акцією товариства, що 
становить 76,2752% від загального розміру статутного капіталу товариства. Особа 
обіймала дану посаду з 17.07.2012р. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду голови Наглядової ради Шмідт Жанну Володимирівну  
(п-т 7500 471025)  на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 
19.04.2013р.) та Наглядової ради від 19.04.2013 року. Особа акціями товариства не 
володіє. Особу призначено на 3 роки. До призначення займала посаду начальника 
юридичної служби, голови наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Назмутдинову Лілію Зайнагітдинів-
ну (п-т 7500 551544) на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 
19.04.2013р.). Особа акціями товариства не володіє. Особу призначено на 3 роки. До 
призначення займала посаду начальника відділу, члена наглядової ради. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- призначено на посаду члена Наглядової ради Петрашеву Наталью Сергіївну  
(п-т 7500 510994) на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 
19.04.2013р.). Особа акціями товариства не володіє. Особу призначено на 3 роки. До 
призначення займала посаду начальника відділу, члена наглядової ради. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Захарову Світлану Миколаївну 
 (п-т 7505 784792) на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 
19.04.2013р.). Особа акціями товариства не володіє. Особу призначено на 3 роки. До 
призначення займала посаду фінансового директора, члена наглядової ради. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Чернова Максима Вєньяміновича 
(п-т 7500 264119) на підставі рішення загальних зборів (протокол №18 від 
19.04.2013р.). Особа акціями товариства не володіє. Особу призначено на 3 роки. До 
призначення займала посаду директора з продажів, комерційного директора, заступ-
ника директора з комерції та розвитку. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор                                                  Кузьмина В.М.

м. п.                                           19.04.2013р.
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітен-
та

Публiчне акцiонерне товариство «СинЕРГiЯ»

1.2. Організаційно-правова 
форма 

Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента 01015 Київська область Печерський рн м.Київ вулиця 
Панфiловцiв, будинок 1

1.4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

35441949

1.5. Міжміський код та телефон 80623455626
1.6. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента 

Cерiя А01 №221339

1.7. Дата державної реєстрації 16.10.2007
1.8. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://www.pjscsinergia.com.ua/

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.3. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підпри

ємництва (тис. грн.) 
Найменування період
показника звітний попере-

дній
Усього активів  760.6  5555.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)     
Довгострокові фінансові інвестиції     
Запаси  0.4  0.5
Сумарна дебіторська заборгованість  5.2  4912.5
Грошові кошти та їх еквіваленти  0.7  0.1
Власний капітал  576.7  584.0
Статутний капітал  575.0  575.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1.7  9.0
Довгострокові зобов’язання     
Поточні зобов’язання  183.9  4971.1
Чистий прибуток (збиток)  1.7  6.8
Вартість чистих активів  576.7  584.0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. 
Інформація про органи управління емітента. Не заповнюють емітенти - акціонерні товари-
ства. Інформація про посадових осіб емітента. Голова Ревiзiйної комiсiї Недопитальська 
Наталя Василiвна, Член Ревiзiйної комiсiї Волкова Олена Анатолiївна, Член Ревiзiйної 
комiсiї Трояновська Алла Олександрiвна, Голова Наглядової ради Стрижова Ольга 
Робертiвна, Член Наглядової ради Рацун Олена Валентинiвна, Член Наглядової ради Со-
боль Ольга Михайлiвна, Голова Правлiння Соколовський Володимир Петрович, Член 
Правлiння Лiсунова Марина Олександрiвна, Член Правлiння Пєтухов Андрiй Сергiйович. 
Інформація про засновників емітента. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Р.Т.С.» 
(засновник). Частка в статутному капiталi 0.000000000000%, Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «КОН-ТРАСТ» (засновник). Частка в статутному капiталi 
0.000000000000%

4. Інформація про цінні папери емітента. Акцiї Акцiя проста бездокументарна iменна. 
Форма випуску - Бездокументарнi iменнi. Кiлькiсть цiнних паперiв 575000шт. Номiнал 
одного цiнного папера 1.00 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №180/10/1/07 втратило чиннiсть з причини 
замiни на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №656/10/1/10 в процецi дематерiалiзацiї. 
У звiтному роцi торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась; 
лiстинг/делiстинг акцiй на фондових бiржах не проводився; додаткова емiсiя цiнних 
паперiв протягом звiтного року не вiдбувалась. Акцiї власної емiсiї протягом звiтного року 
не викупались. Спосiб розмiщення акцiй - серед засновникiв Товариства в процесi ство-
рення Товариства шляхом закритого розмiщення. На дату складання звiтностi всi акцiї 
оплачено та розмiщено. Акцiї - цiннi папери без термiну погашення, тому iнформацiя 
щодо дострокового погашення не зазначається.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
у депозитарній системі України. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери 
емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося

6. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
26.04.2012. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 31.08.2012

7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось

8. Інформація щодо аудиторського висновку. Iнформацiя про аудиторську фiрму, 
який здiйснив аудиторську перевiрку емiтента: найменування аудитора (аудиторської 
фiрми): ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «УК-
РВОСТОКАУДИТ»; код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй Украї-
ни: 19348835; номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм 
та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською па-
латою України: Свiдоцтво № 0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р., 
термiн дiї: до 04.11.2015 р.; останнiй звiтний перiод, за який проведений аудит фiнансової 
звiтностi: аудитори провели аудиторську перевiрку фiнансової та бухгалтерської звiтностi 
Публічного акцiонерного товариства «СИНЕРГІЯ» станом на 31.12.2012 року.

ВИСНОВОК (умовно-позитивний)
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «СIНЕРГIЯ» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року була 

пiдготовлена в рамках переходу Товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi та є попередньою. Товариство пiдготувало вступний ба-
ланс станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у вiдповiдностi з МСФЗ 1 «Пер-
ше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». На думку Аудитора, по-
передня фiнансова звiтнiсть ПАТ «»СIНЕРГIЯ «» станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концепту-
альної основи спецiального призначення, включаючи припущення управлiнського персо-
налу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових 
полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує 
перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально
доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення. Повний текст річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 22.04.2013 та 
на веб-сторінці емітента http://www.pjscsinergia.com.ua/ 22.04.2013.

10. Підпис. 10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 10.2. Наймену-
вання посади. Голова Правлiння ______ Соколовський Володимир Петрович 22.04.2013

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «СинЕРГiЯ»

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ДнiПРОПРОМЛiт»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2012 рік

1. Повне найменування емітента : 
Приватне акцiонерне товариство «Днiпропромлiт»

2. Код за ЄДРПОУ емітента : 21866376

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.dnepropromlit.com

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«iнтЕРКОРн КОРн ПРОСЕССiнГ 

iнДАСтРi»
Річна інформація емітентів, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРи
СтВО «iнтЕРКОРн КОРн ПРОСЕССiнГ iнДАСтРi»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 32616426
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://32616426.smida.gov.ua.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«МЕРКУРІй»

РІчнА ІнфОРМАцІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Меркурій»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 05475877
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію.

WWW.merkuriy.sevdep.com
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«нАцІОнАЛЬнА АКцІОнЕРнА КОМПАнІЯ

«УКРСВІтЛОЛІЗинГ»
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 «Національна 

акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг»
1.2. Організаційно-правова форма емітента : публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 38519070
1.4. Місцезнаходження емітента: , 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 0442878922
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@usl.kiev.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації : www.usl.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації : про зміну складу посадових осіб емітента: 

2. текст повідомлення
Дата вчинення дії 18.04.2013 року.
Згідно наказу Держінформнауки  №101  від 18 квітня 2013 року -  відбулись на-

ступні зміни у складі посадових осіб емітента:
Звільнено:
1. члена ревізійної комісії нАК «Укрсвітлолізинг» Івашка Андрія Олександровича. Під-

става Наказ Держінформнауки №101  від 18 квітня 2013 року. Посадова особа перебува-
ла на посаді члена ревізійної комісії з 29 березня 2013 року по 18 квітня 2013 року. 

Керуючись ст. 32 Конституції України, посадова особа не дала згоди на розкриття 
інформації щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини, часткою у статутному капіталі НАК «Укрсвітлолізинг» 
не володіє. 

Призначено:
1. Кантерук Юлію Адамівну членом ревізійної комісії НАК «Укрсвітлолізинг», 

підстава Наказ Держінформнауки №101 від 18 квітня 2013 року. Посада, яку  
обіймає представник Держінформнауки на момент призначення членом ревізій-
ної комісії – начальник планово-фінансового відділу управління планово-
фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності. Посадову особу призна-
чено замість звільненого члена Івашка Андрія Олександровича. Згідно із 
Положенням про ревізійну комісію НАК «Укрсвітлолізинг» член ревізійної комісії 
призначається на період до закінчення повноважень ревізійної комісії тобто до  
29 березня 2018 року.

Керуючись ст. 32 Конституції України, посадова особа не дала згоди про розкриття 
інформації щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини, часткою у статутному капіталі НАК «Укрсвітлолізинг» 
не володіє.

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 _______________________________              В.А. Попель      
                                                                (підпис)        (ініціали та прізвище керівника) 

  М. П. 18.04.2013р.
          (дата)

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ 
тОВАРиСтВО «ГЛУхiВСЬКий 
хЛiБОКОМБiнАт»

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Гоголя, 4, м. Глухів, Глухівський, Сумська 

область, 41400, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00379608
1.5. Міжміський код та телефон: (05444)-22237
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

137952

1.7. Дата державної реєстрації: 27/03/1997
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http//00379608.emitents.org

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

звітний попередній
Усього активів 3311 3287
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1711 1757
Довгострокові фінансові інвестиції 103 103
Запаси 440 488
Сумарна дебіторська заборгованість 894 912
Грошові кошти та їх еквіваленти 163 27
Власний капітал 1664 1661
Статутний капітал 218 218
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1413 1443
Довгострокові зобов’язання 1000 760
Поточні зобов’язання 647 866
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0.08
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0.08
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 872864 872864
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного капіталу 0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 1664 1661

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента:Загальні збори акціонерів Товариства -1раз 

на рік, Правління-5 осіб, Наглядова рада-3особи, ревізійна комісія-3особи.
Інформація про посадових осіб емітента 
Голова Правління-Гребеник Олександр Григорович, головний бухгалтер-Захлєбаєва На-

талія Миколаївна, член Правління - Парпуренко Тетяна Леонідівна, член Правління-Захлєбаєва 
Ніна Михайлівна, член Правління - Бесараб Ольга Олексіївна; Голова Наглядової ради - Драло 
Сергій Володимирович, член Наглядової ради - Бесараб Сергій Олексійович, член Наглядової 
ради - ПАТ ЗНВКІФ «Стоквел Капітал»; Голова Ревізійної комісії - Баранова Ірина Григорівна, 
член Ревізійної комісії - Телегун Микола Олександрович, член Ревізійної комісії - Пузан Ніна 
Петрівна.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз
міру часток, паїв): 2 юридичні особи, яким належить 76,0215% від загальної кількості акцій, 
534 фізичні особи, яким належить 23,9785% від загальної кількості акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента

Випуск акцій зареєстровано 18/11/2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 
88/18/1/10, орган, що зареєстрував випуск-НКЦПФР, код цінного папера-UA 1801411000, тип 
цінного папера –Акція проста, форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, 
номінальною вартістю 0.25 грн. у кількості 872864 штук, загальною номінальною вартістю 
218216 грн., що складає 100% у статутному капіталі.Інші цінні папери не випускались.

5. Особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі 
України у 2012 році не змінювалась.

6. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23/04/2012 року. Кворум зборів: 75.9559% 

до загальної кількості голосів.Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3.Розгляд річного звіту Наглядової ради про резльтати діяльності Товариства за 2011 рік 

та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4.Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товари-

ства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5.Затвердження річного звіту ( звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 

2011 рік.
6.Визначення основних напрямків Товариства на 2012 рік.
7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
8.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
7. Дивіденди у 2012році не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента:ТОВ «Аудиторська фірма «Аванс аудит» №3314 у Реєстрі аудиторських фірм. 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності 

ПАТ «Глухівський хлібокомбінат» станом на 31.12.2012 року.
Адресат: Керівництву ПАТ «Глухівський хлібокомбінат»;Акціонерам ПАТ «Глухівський 

хлібокомбінат»;Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ « Глухівський хлібокомбінат » за 2012 рік 

складеної згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка включає: звіт про фінан-
совий стан (Баланс, форма № 1) станом на 31 грудня 2012 року, звіт про сукупний дохід (Звiт 
про фiнансовi результати, форма № 2) за 2012 рiк, звіт про рух грошових коштів (форма №3) 
за 2012 року, звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал, форма № 4) за 
2012 року, пояснювальні примітки.

На нашу думку, доданий комплект фінансової звітності ПАТ «Глухівський хлібокомбінат» 
станом на 31 грудня 2012 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан ПАТ «Глухівський хлібокомбінат» станом на 31 грудня 2012 року , його фінансові резуль-
тати за 2012 рік та рух грошових коштів за 2012 рік згідно з Міжнародними стандартами фі-
нансової звітності.

Директор аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Аванс аудит» Боднарчук І.Ю.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії (дата)
Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

http//00379608.emitents.org в мережі 
Інтернет

22.04.2013 
(адреса сторінки) (дата)

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правління Гребеник О.Г.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П.
(дата)



25

№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПОВІДОМЛЕннЯ
про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства

та про обрання членів Ревізійної комісії товариства
ПУБЛІчнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «КиЇВОБЛАГРООБЛАДнАннЯ».

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00913982
1.4. Місцезнаходження емітента: 08132, Україна, Київська область, Києво-

Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (04598) 5-19-61
1.6. Електронна поштова адреса емітента: koagro@emitent.net.ua
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 19.04.2013 р.
3. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
18.04.2013 р. Звільнено Голова Ревізійної комісії Прокопенко Віктор Іванович.
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київоблагро-

обладнання» 18.04.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа Прокопенко Віктор Іванович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. 

д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду 
Голови Ревізійної комісії, звільнений.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0018%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2012 р.
18.04.2013 р. Звільнено Член Ревізійної комісії Шкуро Надія Феліксівна
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київоблагроо-

бладнання» 18.04.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа Шкуро Надія Феліксівна (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - 

згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Чле-
на Ревізійної комісії, звільнена.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0013%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2012 р.
18.04.2013 р. Звільнено Член Ревізійної комісії Коцупал Віталій Євгенович
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київоблагро-

обладнання» 18.04.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа Коцупал Віталій Євгенович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. 

д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду 
Члена Ревізійної комісії, звільнений.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0499%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2012 р.
18.04.2013 Призначено Голова Ревізійної комісії Ворохов Вадим Анатолійович
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київобл-

агрообладнання» 18.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціоне-

рів
ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на 

розкриття паспортних даних не надано), призначений на посаду Голови Ревізійної комісії.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ «Київоблагрооблад-

нання»,
головний механік
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
18.04.2013 Призначено Член Ревізійної комісії Синьова Інна Іванівна
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київобла-

грообладнання» 18.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціоне-

рів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на 

розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Члена Ревізійної комісії.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БУ-

СЕЛ», начальник відділу оптової торгівлі
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
18.04.2013 Призначено Член Ревізійної комісії Фохт Тарас Юрійович
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київобл-

агрообладнання» 18.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціоне-

рів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на 

розкриття паспортних даних не надано), призначений на посаду Члена Ревізійної комісії.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БУ-

СЕЛ», начальник відділу реклами
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
4.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:
Генеральний директор товариства                                                         В.В.шатохін

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КиЇВОБЛАГРООБЛАДнАннЯ»

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«нОВОУКРАЇнСЬКЕ АВтОтРАнСПОРтнЕ ПІДПРиЄМСтВО 13546» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «Новоукраїнське автотранспортне підприємство 13546»
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
03117406
1.4. Місцезнаходження емітента 
27100, вул. Курчатова,48/1, м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл., Україна.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(05251)22541.
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
atp13546@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 
pat_novoukratp13546.emitents.net.ua
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. 
Припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

2. текст повідомлення 
18 квітня 2013 р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» (протокол 

№ 8 вiд 18.04.2013 р.) прийнято рiшення про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї в зв'язку 
iз неприбутковістю дiяльностi товариства та економічною недоцiльнiстю подальшого його 
iснування.

Результати голосування: «ЗА» – 1111895 голосуючих акцій, що становить 71,9 %, голосів 
акціонерів , що беруть участь в загальних зборах.

«ПРОТИ» – 2000 голосуючих акцій, що становить 0,2 %, голосів акціонерів, що беруть 
участь в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що становить 0 %, голосів акціонерів, що беруть 
участь в загальних зборах

Товариство має кредиторiв, перед якими має вiдповiднi зобов'язання.
За даними рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк, пiдтвердженої аудиторським виснов-

ком: 
- вартiсть чистих активiв - 1000000,00 грн.;
- сума зобов`язань – 1596241,86 грн.;
- розмiр власного капiталу - 2714700,00 грн.
Достатність активів товариства для розрахунку за його зобов'язаннями та сума, яка може 

залишитися у товариства після закінчення терміну задоволення вимог кредиторів і розподі-
лятиметься між акціонерами, буде визначена після проведення оцінки майна, проведення 
інвентаризації майна, коштів та фінансових зобов’язань товариства та складання проміжного 
ліквідаційного балансу.

Повноваження по проведенню процедури ліквідації підприємства передані ліквідаційній 
комісії.

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

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

Голова ліквідаційної комісії _________ Ігнатенко В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. ________________
(дата) 

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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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 «Новоукраїнське автотранспортне підприємство 13546»
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
03117406
1.4. Місцезнаходження емітента 
27100, вул. Курчатова,48/1, м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл., Україна.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(05251)22541.
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
atp13546@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 
pat_novoukratp13546.emitents.net.ua
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. 
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення 
18 квітня 2013 р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» (протокол 

№ 8 вiд 18.04.2013 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та усіх членів 
Наглядової ради, голови та усіх членів правління, голови та усіх членів ревізійної комісії, у 
зв’язку з прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення 
(протокол № 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення 
ліквідаційної комісії.

Звільнено:
Голова Наглядової ради – Бахмач Сергій Іванович (згоди на розкриття паспортних даних 

не надав), володіє часткою 0,003 % в статутному капіталі Товариства. Підстава звільнення: 
прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол 
№ 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної 
комісії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Член Наглядової ради – Тараненко Валентина Іванівна (згоди на розкриття паспортних 
даних не надала), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Підстава звільнення: 
прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол 
№ 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної 
комісії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Член Наглядової ради – Герасимчук Валентин Васильович (згоди на розкриття паспортних 
даних не надав), володіє часткою 0,13 % в статутному капіталі Товариства. Підстава звільнення: 
прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол № 
8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної ко-
місії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Член Наглядової ради – Мороз Віра Борисівна (згоди на розкриття паспортних даних не 
надала), володіє часткою 0,003 % в статутному капіталі Товариства. Підстава звільнення:  
прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол 
№ 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної 
комісії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Член Наглядової ради – Мошнягул Всеволод Васильович (згоди на розкриття паспортних 
даних не надав), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Підстава звільнення: 
прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол 
№ 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної 
комісії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Голова Ревізійної комісії – Новікова Тетяна Олександрівна (згоди на розкриття паспортних 
даних не надала), володіє часткою 0,001 % в статутному капіталі Товариства. Підстава звільнен-
ня: прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол 
№ 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної 
комісії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Член Ревізійної комісії – Тазова Надія Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не 
надала), володіє часткою 0,003 % в статутному капіталі Товариства. Підстава звільнення:  
прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол 
№ 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної 

комісії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Член Ревізійної комісії – Козоріз Валентина Василівна (згоди на розкриття паспортних да-
них не надала), володіє часткою 0,13 % в статутному капіталі Товариства. Підстава звільнення: 
прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол  
№ 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної 
комісії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Голова Правління – Ігнатенко Василь Володимирович (згоди на розкриття паспортних да-
них не надав), володіє часткою 0,003 % в статутному капіталі Товариства. Підстава звільнення: 
прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол  
№ 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної 
комісії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Член Правління – Куртушан Сергій Леонідович (згоди на розкриття паспортних даних не 
надав), володіє часткою 0,13 % в статутному капіталі Товариства. Підстава звільнення: прий-
няттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол № 8 
вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної ко-
місії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Член Правління – Старенченко Іван Григорович (згоди на розкриття паспортних даних не 
надав), володіє часткою 0,13 % в статутному капіталі Товариства. Підстава звільнення: прий-
няттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол № 8 
вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної ко-
місії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Член Правління – Дикаренко Людмила Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не 
надала), володіє часткою 0,13 % в статутному капіталі Товариства. Підстава звільнення: прий-
няттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол № 8 
вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної ко-
місії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2011 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Член Правління, Головний бухгалтер – Журавльова Тетяна Анатоліївна (згоди на розкриття 
паспортних даних не надала), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Підстава 
звільнення: прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення 
(протокол № 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення лік-
відаційної комісії. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2012 р. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цю посаду нікого не призначено.

Призначені:
Голова ліквідаційної комісії – Ігнатенко Володимир Вікторович (згоди на розкриття пас-

портних даних не надав), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Підстава 
звільнення: прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення 
(протокол № 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення 
ліквідаційної комісії. Строк, на який призначено особу – не визначений. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Займав посади: директора, генерального ди-
ректора.

Член ліквідаційної комісії – Фреюк Марина Юріївна (згоди на розкриття паспортних даних 
не надала), часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Підстава звільнення: прий-
няттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення (протокол № 8 
вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення ліквідаційної ко-
місії. Строк, на який призначено особу – не визначений. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Займала посади: юрисконсульта, члена ліквідаційної комісії, го-
ловного спеціаліста по цінним паперам.

Член ліквідаційної комісії - Ігнатенко Василь Володимирович(згоди на розкриття пас-
портних даних не надав), володіє часткою 0,003 % в статутному капіталі Товариства. Підстава 
звільнення: прийняттям черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТП 13546» рішення 
(протокол № 8 вiд 18.04.2013 р.) про припинення емiтента шляхом ліквідації і призначення 
ліквідаційної комісії. Строк, на який призначено особу – не визначений. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Займав посади: водій, начальник виробни-
цтва, головний інженер, директор.

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

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

Голова ліквідаційної комісії __________ Ігнатенко В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. _____________
(дата) 

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «нОВОУКРАЇнСЬКЕ АВтОтРАнСПОРтнЕ ПІДПРиЄМСтВО 13546»

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«БЕРиСЛАВСЬКий МАшинОБУДІВний ЗАВОД» 

Дата розміщення: 22-23.04.2013 року
Дата здійснення дії: 17.04.2013 року
Термінове повідомлення: Ні
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Бериславський машино-

будівний завод» код за КОПФГ 231
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 00211004
Місцезнаходження емітента: 74300, Херсонська область, Бериславський район, м. Берис-

лав, вул. 25 Жовтня, 73
Регіон емітента: 6520610100

Номер телефону керівника емітента: (05546) 7-49-38
Електрона поштова адреса:  peo@bmz.com.ua

текст повідомлення: 
Згідно з рішенням засідання Наглядової ради Протокол №14 від 17.04.2013р. з членів 

Наглядової ради обрано: 
Голову Наглядової ради – Боровика Миколу Васильовича (дозволу на публікацію пас-

портних даних не отримано), призначено на посаду на невизначений строк до прийняття від-
повідного рішення Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000063%.
Працює директором з виробництва ТОВ «Укрпроммаш».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, яка зазначена у повідом-

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно діючого законодавства.   
Голова правління Ат «Бериславський машинобудівний завод»                       Дрижак В.В.
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «хотинське 
ремонтнотранспортне пiдприємство»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н,  

с. Клiшкiвцi
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03767481
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (03731) 3-12-27
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААА №060493
1.7. Дата державної реєстрації: 24.12.1991
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-khotinske-remontno-
transportne-p-dpri-mstvo

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства, (тис.грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 552.3 626.9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 551.3 626.9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0
Власний капітал 206.4 372.8
Статутний капітал 616.4 616.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -425.0 -243.6
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 345.9 254.1
Чистий прибуток (збиток) -181.4 -262.8
Вартість чистих активів 206.4 372.8

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про посадових осіб емітента: Голова правлiння - Доник Василь Петрович; 

Член правлiння - Подря Iван Андрiйович; Член правлiння - Подря Майя Василiвна; Голова 
наглядової ради - Доник Сергiй Васильович; Член наглядової ради - Гончар Василь Вiкторович; 
Член наглядової ради - Яковець Вiктор Едуардович; Голова ревiзiйної комiсiї - Доник Наталiя 
Iванiвна.

Інформація про засновників емітента: Засновником ПАТ «Хотинське РТП» є держава в 
особi  регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiвецькiй областi 
(рiшення № 499-АТ вiд 29.05.1996 року). Станом на 31.12.12р. Фонд держмайна акцiями 
товариства не володiє.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску - 21.10.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

20/25/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Чернiвецьке теруправлiння Державної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку, код - UA4000131254, тип цінного паперу - Акція про-
ста бездокументарна іменна, форма існування - Бездокументарні іменні, номінальна вар-
тість - 0.25 грн., кількість - 2465520 шт., загальна номінальна вартість - 616380.000 грн., 
частка у статутному капіталі 100 %. Акції розміщено повністю. Торгiвля цiнними паперами 
товариства на бiржовому та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках ринку не 
здiйснюється. Цiннi папери не включенi до лiстингу 

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

Змін особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній 
системі України у звітному році не було.

6. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів товариства були проведені 24.04.2012р. Кворум зборів – 

62,8%. Порядок денний: 1. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв, 2. Про обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2011 р. 4. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2011р. 5. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2011р. 6. Затвердження рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2011р. Визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками 
2011р. 7. Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства на 2012 рiк. Пропозицiй до 
перелiку питань до порядку денного з боку акцiонерiв не надходило. Прийняті рішення:  
1. а). Головою зборiв обрати Доника Василя Петровича; б). Секретарем зборiв обрати Подрю 
Майю Василiвну; 2: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Тодерiко Олександра Михайловича, 
Галичанської Валентини Микитiвни, Палагнюка Дмитра Вiталiйовича. 3: Затвердити звiт 
Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк.. 4: Затвердити звiт Наглядової 
ради про роботу за 2011 рiк. 5: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.  
6: а). Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2011 рiк. б). Затвердити план покриття 
збиткiв за 2011 рiк. 7: Затвердити основнi напрями дiяльностi товариства на 2012 рiк.

7. Інформація про дивіденди
Дивiденди за пiдсумками звiтного та попереднього звiтному рокiв не нараховувались 

та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудит-сервiс- 

Чернiвцi» (свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1444, 
продовжене рiшенням АПУ вiд 23.12.2010р. № 224/3).

Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 10 березня 2013р. №6. Загальний висновок: 
Показники статей рiчного балансу Товариства на 31.12.2012р. вiдповiдають даним синтетично-
го облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають 
його фiнансовий стан. їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена. Показники 
фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi 
аудиторськi процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту 
про фiнансовi результати за 2012р. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть публiчного 
акцiонерного товариства «Хотинське РТП « вiдображає правдиву i неупереджену по усiх суттє-
вих аспектах картину фiнансового положення Товариства станом на 31.12.2012 р., а також 
результатiв його дiяльностi за 2012 рiк у вiдповiдностi до законодавчих   нормативних актiв в 
Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
19.04.2013, річна інформація опублікована на сторінці в мережі Інтернет http://bukzberigach.
cv.ua/em-tenti/pat-khotinske-remontno-transportne-p-dpri-mstvo  22.04.2013. 

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

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння                                          Доник Василь Петрович  22.04.2013.

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «хОтинСЬКЕ РЕМОнтнОтРАнСПОРтнЕ ПiДПРиЄМСтВО»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«УКРАЇнСЬКА МІЖБАнКІВСЬКА ВАЛЮтнА 

БІРЖА» 

Річна інформація 
Приватного акціонерного товариства 

«Українська міжбанківська валютна біржа»
 (код за ЄДРПОУ 22877057) 

за 2012 рік 
розміщена в мережі Інтернет 
за адресою: www.uice.com.ua

Голова Правління ПрАт «УМВБ»  Переверзев П.П.

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«БАнКiВСЬКА АКцiОнЕРнА СтРАхОВА КОМПАнiЯ»

Регулярна річна інформація за 2012 рік
(річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне 
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів)
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Банкiвська 

акцiонерна страхова компанiя»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 21539832
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

http://21539832.smida.gov.ua  

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

(підпис) 
Мусiйчук Сергiй Миколайович 

М. П. 22.04.2013

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “СВинЕцЬ”
Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне 

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

паперів 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
"Свинець"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента 

30615525

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

svinets.com.ua

Генеральний директор ____________ Бакiн Андрiй Володимирович
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«чЕРнiВЕцЬКий хЛiБОКОМБiнАт»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Чернівецька обл, 58018, м. Чернiвцi, вул. Головна, 223
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03293304
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (03722) 4-02-31
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серiя А01 №176827
1.7. Дата державної реєстрації: 18.08.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-chern-vetckii-khl-bokomb-nat
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства, (тис.грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 71584 78625
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16090 14056
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10509 7481
Сумарна дебіторська заборгованість 22810 33484
Грошові кошти та їх еквіваленти 970 796
Власний капітал 27754 25425
Статутний капітал 1028 1028
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 24691 22362
Довгострокові зобов'язання 16805 0
Поточні зобов'язання 27025 53200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.93403 0.56664
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.93403 0.56664
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4110160 4110160
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0
0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 27754 25425

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про посадових осіб емітента: директор - Самсоненко Вiталiй Вiкторович; 

головний бухгалтер - Чорна Галина Никонiвна; член ревiзiйної комiсiї - Янчик Катерина 
Василiвна; голова ревiзiйної комiсiї - Єрмiчук Наталя Миколаївна; голова наглядової ради - 
Тараненко Олександр Миколайович; член наглядової ради - Мельник Iрина Миколаївна ; 
член наглядової ради - Чернишова Олена Миколаївна; член наглядової ради - Гадомська 
Оксана Володимирiвна; член наглядової ради - Триндюк Наталiя Миколаївна; член ревiзiйної 
комiсiї - Головата Любов Iллiвна. 

Інформація про засновників емітента: Засновником ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 
є держава в особi  регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
Чернiвецькiй областi (наказ 1114--АТ вiд 25.55.1995р. Станом на 31.12.12р. Фонд держмай-
на акцiями товариства не володiє.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску - 20.08.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

06/24/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Чернiвецьке територiальне управлiння Держав-
ної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, код - UA2500181001, тип цінного паперу - 
Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - Бездокументарні іменні, 
номінальна вартість - 0.250 грн., кількість - 4110160 шт., загальна номінальна вартість - 
1027540.000 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %. Акції розміщено пов-
ністю. Цінні папери товариства процедуру допуску на біржу не проходили. Обіг акцій здій-
снюється на позабіржовому ринку.

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

Змін особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній сис-
темі України у звітному році не було.

6. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 19.04.2012р. (кворум зборів – 86,65%). По-

зачергові - 02. 70.2012р. (кворум зборів – 86,61 %). Позачергові - 12. 11.2012р. (кворум 
зборів – 86,58 %).

7. Інформація про дивіденди
Рішення про виплату дивідендів за підсумками звітного та попереднього звітному років 

не приймалися.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Аудит-Центр», код за ЄДРПОУ 14272083, 

свiдоцтво про включення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 0088, видане Аудитор-
ською палатою України 23.12.2010 р., яке чинне до 23.12.2015 р. На підставі договору на 
прведення аудиту провела перевiрку фiнансових звiтiв ПАТ «Чернiвецький хлiбокомбiнат» 
станом на 31.12.2012р. Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансова звіт-
ність справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий 
стан ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» станом  на «31» грудня 2012 року та результати 
господарської діяльності емітента згідно з визначеною концептуальною основою фінансо-
вої звітності, підготовлена керуючись Міжнародними стандартами фінансової звітності і 
відповідає вимогам законодавства України.

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

Повний текст рычної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
22.04.2013, річна інформація також розміщена на сторінці http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/
pat-chern-vetckii-khl-bokomb-nat 22.04.2013р.

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

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Директор                                               Іванюк Микола Андрійович  22.04.2013р.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ПЛОДООВОч» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: 1.1. Публічне акціонерне товариство «Плодоовоч»
Організаційно-правова форма: акціонерне товариство1.2. 
Місцезнаходження емітента: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, 040731.3. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 055284091.4. 
Міжміський код, телефон та факс емітента: 04443017661.5. 
Електронна поштова адреса: 1.6. plodoovoch@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 1.7. 

розкриття інформації: 05528409.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.1.8. 

2. текст Повідомлення:
Загальними зборами акціонерів ПАТ «Плодоовоч» від 18 квітня 2013 року прийнято рі-

шення про зміну складу посадових осіб емітента.
Відкликано з посади:
- Голова Наглядової ради – Пугач Олександр Григорович, не володіє часткою в статутно-

му капіталі емітента, перебував на посаді з 27.04.2012 року; - Член Наглядової ради - Товкун 
Ігор Миколайович, володіє часткою 0,01013% в статутному капіталі емітента, перебував на 
посаді з 27.04.2012 року;  - Член Наглядової ради – Коваленко Віктор Васильович, не воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 27.04.2012 року;  - Член 
Наглядової ради – Яременко Олександр Павлович, не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента, перебував на посаді з 27.04.2012 року; - Член Наглядової ради – Самохвалов Ми-
хайло Володимирович, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебував на по-
саді з 27.04.2012 року; - Голова Ревізійної комісії - Ємельянова Валерія Яківна, не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 27.04.2012 року;

- Член Ревізійної комісії - Іванова Лариса Віталіївна, не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента, перебувала на посаді з 27.04.2012 року; - Член Ревізійної комісії - Ішханян 
Ірина Володимирівна, володіє часткою 0,000036% в статутному капіталі емітента, перебува-
ла на посаді з 27.04.2012 року; - Голова Правління - Абольников Валерій Миколайович, не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 16.01.1995 року; - 
Член Правління, головний бухгалтер - Юрчук Валентина Василівна, не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 16.01.1995 року; - Перший заступник 
Голови Правління - Дунаєвський Ігор Григорович, володіє часткою 0,00003643% в статутно-
му капіталі емітента, перебував на посаді з 24.04.2009 року; - заступник Голови Правління - 
Подлєсний Володимир Михайлович, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, пе-
ребував на посаді з 24.04.2009 року; - Член Правління - Каменюка Ганна Іванівна, не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 24.04.2009 року.

Призначено на посади:
на термін 3 роки:
- Голова Наглядової ради – Пугач Олександр Григорович, не володіє часткою в статутному 

капіталі емітента, попередні посади: Член Наглядової ради, 1-й заступник Голови Правління, Го-
лова Наглядової ради ВАТ «Плодоовоч»; менеджер з адміністративної діяльності ТОВ «Харків-
ська автомобільна торгівельна компанія», генеральний директор ТОВ «Группа компаній «АИС», 
за сумісництвом менеджер з адміністративної діяльності ТОВ «ГЛОБАЛ АВТОГРУП»; - Член На-
глядової ради – Товкун Ігор Миколайович, володіє часткою 0,01013% в статутному капіталі емі-
тента, попередні посади: доцент Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого, Член 
Наглядової ради ВАТ «Плодоовоч»; менеджер з адміністративної діяльності ТОВ «Харківська 
автомобільна торгівельна компанія», менеджер з адміністративної діяльності ТОВ «ГЛОБАЛ АВ-
ТОГРУП»; - Член Наглядової ради – Коваленко Віктор Васильович, не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента, попередні посади: комерційний директор ТОВ «Технотранс-2006», комер-
ційний директор ІП «Торговий дім «Автоцентр Харків», менеджер з адміністративної діяльності 
ТОВ «Глобал Автогруп», комерційний директор ТОВ «Група компаній «АИС»; - Член Наглядової 
ради – Красножон Юрій Васильович, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, попере-
дня посада: директор по дилерським брендам ТОВ «Група компаній «АИС», заступник директора 
ТОВ «Опус плюс», директор ІП «АІС АВТОДОМ СТОЛИЦЯ»; - Член Наглядової ради – Самохвалов 
Михайло Володимирович, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, попередні посади: 
Член Наглядової ради ВАТ «Плодоовоч», фахівець з адміністративних питань директор з опера-
ційних питань ТОВ «Група компаній «АИС»;

на термін 5 років:
- Голова Ревізійної комісії - Ємельянова Валерія Яківна, не володіє часткою в статутному капі-

талі емітента, попередні посади: начальник відділу управлінського обліку і контролінгу Корпорації 
«АИС», начальник відділу обліку і контролінгу ТОВ «АК «Укравтоторг», Голова Ревізійної комісії ВАТ 
«Плодоовоч»; - Член Ревізійної комісії – Іванова Лариса Віталіївна, не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента, попередні посади: директор з економіки ТОВ «Харківська автомобільна торгі-
вельна компанія», директор з економіки ТОВ «Група компаній «АИС», директор «Ла Рош»; - Член 
Ревізійної комісії – Ішханян Ірина Володимирівна, володіє часткою 0,000036% в статутному капіта-
лі емітента, попередні посади: директор ТОВ «Капітал-Маркет», юрисконсульт Асоціації «Бізнес 
центр «Правозахист», директор департаменту з юридичних питань ТОВ «Автотрансінвест»;

на термін 3 роки:
- Голова Правління – Абольников Валерій Миколайович, не володіє часткою в статутно-

му капіталі емітента, попередня посада: Голова Правління ВАТ «Плодоовоч»; - Перший за-
ступник Голови Правління – Дунаєвський Ігор Григорович, володіє часткою 0,00003643% в 
статутному капіталі емітента, попередня посада: Член Наглядової ради, Голова Ревізійної 
комісії ВАТ «Плодоовоч», директор адміністративний ТОВ «Група компаній «АИС», мене-
джер з адміністративної діяльності ТОВ «Глобал Автогруп»; - Заступник голови – Радченко 
Сергій Леонідович, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, попередня посада: 
начальник відділу Контакт Центр ТОВ «Харківська Автомобільна Торгівельна Компанія», ди-
ректор з персоналу ТОВ «Група компаній «АИС».

На дату складання особливої інформації посада головного бухгалтера тимчасово зали-
шається вакантною. Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством 
Голова Правління                                                     Абольников Валерій Миколайович.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 “нАУКОВОВиРОБничЕ ПiДПРиЄМСтВО

“МАКiЇВСЬКий ЗАВОД шАхтнОЇ АВтОМАтиКи”
Додаток 14  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00165675
1.4. Місцезнаходження емітента 86115 Донецька область, м. Макiївка 

вул.Кiпренського, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (06232) 2-72-75 2-72-75
1.6. Електронна поштова адреса емітента mzha@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://mzsha.inf.ua/

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. текст повідомлення
Посадова особа Голова наглядової ради Сумiн Iгор Володимирович (паспорт: серiя 4005 

номер 427978 виданий 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального району м. Санкт-Петербурга 
20.10.2004) звiльнений з посади згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 19.04.2013р. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 20 399 997 (двад-
цять мiльонiв триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сiм) акцiй, яка дорiвнює 
62.75462%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2010р. по 19.04.2013р. 

Посадова особа Член наглядової ради Сумiна Олена Володимирiвна (паспорт: серiя ВН 
номер 059470 виданий Кiровським РВ УМВС України у Донецькiй обл. 25.09.2004) звiльнена 
з посади згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р. 
Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 1 (одна) акцiя, яка дорiвнює 
0.00000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2010р. по 19.04.2013р. 

Посадова особа Член наглядової ради Биканова Наталя Валерiївна (паспорт: серiя ВК 
номер 127555 виданий Ленiнським РВ УМВД України м. Донецьк 06.04.2005) звiльнена з 
посади згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р. Володiє 
часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 1 (одна) акцiя, яка дорiвнює 0.00000%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого осо-
ба перебувала на посадi: з 20.04.2010р. по 19.04.2013р. 

Посадова особа Голова наглядової ради Сумiн Iгор Володимирович (паспорт: серiя 4005 
номер 427978 виданий 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального району м. Санкт-Петербурга 20.10.2004) 
призначений на посаду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 19.04.2013р. та згiдно Протоколу № 1/2013-3 засiдання Наглядової ради вiд 
19.04.2013р. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 20 399 997 (двадцять 
мiльонiв триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сiм) акцiй, яка дорiвнює 
62.75462%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: юрист, генеральний директор, заступник генераль-
ного директора з маркетингу. На теперешнiй час працює генеральним директором на ЗАО НОРД 
ИНВЕСТ, розташованому за адресою:197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20 Литер Я. 

Посадова особа Член наглядової ради Сумiна Олена Володимирiвна (паспорт: серiя ВН 
номер 059470 виданий Кiровським РВ УМВС України у Донецькiй обл. 25.09.2004) призначена 
на посаду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 19.04.2013р. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 1 (одна) акцiя, яка 
дорiвнює 0.00000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 27.081990 - 13.01.1995 - АСП «Тефкар», 
товарознавець промислових товарiв; 16.01.1995 - 22.05.1997 - ПП ПКФ «Монтажбудсервiс», 
старший економiст; 07.07.1997 - 30.01.1998 - Жданiвська мiська Рада народних депутатiв, 
головний спецiалiст вiддiлу по захисту прав споживачiв; 02.02.1998 - 29.10.1998 -  
АТЗТ «Промтехсервiс», товарознавець; 01.11.1998 - 03.07.2000 - КП «Iнтерсервiс», iнженер 
вiддiлу маркетингу; 15.06.2000 - 14.02.2001 - ТОВ «Советськбумсервiс», генеральний дирек-
тор; 14.02.2001 - 09.07.2001 - ТОВ «Советськбумсервiс», заступник генерального директора з 
маркетингу; 18.07.2001 - 09.11.2001 - ТОВ «Дiлена», директор; 12.11.2001 - 28.02.2003 -  
ТОВ «Папiрус», заступник директора; з 04.01.2005 по 25.03.2012 - ТОВ «МЗША - КАРБО», ге-
неральний директор. В теперiшнiй час обiймає посаду генерального директора ТОВ «Торгiвельний 
Дiм «Макiївська автоматика» (ЄДРПОУ 31587871, м.Макiївка, вул. Кiпренського, 1) . 

Посадова особа Член наглядової ради Биканова Наталя Валерiївна (паспорт: серiя ВК но-
мер 127555 виданий Ленiнським РВ УМВД України м. Донецьк 06.04.2005) призначена на по-
саду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 
19.04.2013р. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 1 (одна) акцiя, яка 
дорiвнює 0.00000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: СП «Трiада» м. Донецьк -реєстратор- 
касир, Страхова компанiя «Славия-Сервис» м.Макiївка - оператор ПЕВМ, ТОВ «Дєлєта-2» 
м.Макiївка - головний бухгалтер, Страхова компанiя. Донецьк-Вексель» - бухгалтер,  
ЗАТ «Украгропродукт» м.Донецьк - гол.бухгалтер, ТОВ «ПМТО Донецьк-Iнструменткомплект»,м.
Донецьк - гол.бухгалтер, ТОВ «Пiвденно-Схiдна торгiвельна компанiя» - бухгалтер, ТОВ «ТД 
Макiївська автоматика» головний бухгалтер. На даний час обiймає посаду директора з 
економiки й фiнансiв ПрАТ «НВП «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ», що розта-
шоване за адресою:86115, м. Макiївка, вул. Кiпренського, буд. 1.

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.
Генеральний директор ____________ Гурманкiн iгор Григорович  М.П.

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“МАКiЇВСЬКий ЗАВОД “ЛАЗЕР”

Додаток 14  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
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 Приватне акцiонерне товариство 
"Макiївський завод "Лазер"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство                                                                      
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14310684
1.4. Місцезнаходження емітента 86193  Донецька область,м.Макiївка, 

смт. Свердлово д/н
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0623) 345-94-74 345-94-74
1.6. Електронна поштова адреса емітента lazer@makeevka.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

lazer.dn.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Посадова особа Голова Наглядової ради Сумiна Олена Володимирiвна (паспорт: серiя ВН 

номер 059470 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 25.09.2004) звiльнена 
з посади згiдно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р. Акцiями 
Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2010р. по 19.04.2013р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Писарєв Сергiй Вiкторович (паспорт: серiя ВВ 
номер 334713 виданий Будьонiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi 05.03.2005) 
звiльнений  з посади згiдно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 
19.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2010р. 
по 19.04.2013р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Биканова Наталя Валерiївна (паспорт: серiя ВК 
номер 127555 виданий Ленiнським РО УМВД України м.Донецьк 06.04.2005) звiльнена з 
посади згiдно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р. 
Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.04.2010р. по 19.04.2013р. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Сумiна Олена Володимирiвна (паспорт: серiя ВН 
номер 059470 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 25.09.2004) при-
значена на посаду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 19.04.2013р. та згiдно Протоколу № 1/2013-3 засiдання Наглядової ради. 
Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 27.08.1990 - 13.01.1995 - 
АСП «Тефкар», товарознавець промислових товарiв; 16.01.1995 - 22.05.1997 - ПП ПКФ 
«Монтажбудсервiс», старший економiст; 07.07.1997 - 30.01.1998 - Жданiвська мiська Рада 
народних депутатiв, головний спецiалiст вiддiлу по захисту прав споживачiв; 02.02.1998 - 
29.10.1998 - АТЗТ «Промтехсервiс», товарознавець; 01.11.1998 - 03.07.2000 - КП «Iнтерсервiс», 
iнженер вiддiлу маркетингу; 15.06.2000 - 14.02.2001 - ТОВ «Советськбумсервiс», генеральний 
директор; 14.02.2001 - 09.07.2001 - ТОВ «Советськбумсервiс», заступник генерального дирек-
тора з маркетингу; 18.07.2001 - 09.11.2001 - ТОВ «Дiлена», директор; 12.11.2001 - 28.02.2003 
- ТОВ «Папiрус», заступник директора; з 04.01.2005 по 25.03.2012 -  ТОВ «МЗША - КАРБО», 
генеральний директор. В теперiшнiй час обiймає посаду генерального директора  
ТОВ «Торгiвельний Дiм «Макiївська автоматика» (ЄДРПОУ 31587871, м.Макiївка, вул. 
Кiпренського, 1) .

Посадова особа Член Наглядової ради Писарєв Сергiй Вiкторович (паспорт: серiя ВВ 
номер 334713 виданий Будьонiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi 05.03.2005) 
призначений на посаду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу №1/2013 рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї 
дiяльностi: 1977 р. - 1980 р. навчання в ПТУ №5 м. Димитров; 1980 р. - 1983 р. служба в ПВА; 
1983 р. - 1993 р. водiй АТП «ЮЕСС»; 1993 р. - 1994 р. водiй ПП «Весскор»; 2000 р. водiй  
КП «Iнтерсервiс»; 2000 р. - 2001 р. експедитор ТОВ «Советськбумсервiс»; 2001 р. помiчник 
Голови Правлiння ЗАТ «НВП «Макiївський завод шахтної автоматики»; 2002 р. ЗАТ «НВП 
«Макiївський завод шахтної автоматики», заступник генерального директора з соцiальних 
питань; з 2006 р. ВАТ «Макiївський завод «Лазер», заступник директора; заст. ген. директо-
ра ТОВ ТД «Макiївська автоматика». На даний час обiймає посаду заст. ген. директора  
ПрАТ «НВП «Макiївський завод шахтної автоматики»(мiсцезнаходження: Донецька обл., 
м.Макiївка, вул. Кiпренського, 1). 

Посадова особа Член Наглядової ради Биканова Наталя Валерiївна (паспорт: серiя ВК 
номер 127555 виданий Ленiнським РО УМВД України м.Донецьк 06.04.2005) призначена на 
посаду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 19.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:   
СП «Трiада» м. Донецьк -реєстратор- касир, Страхова компанiя «Славия-Сервис» м.Макiївка - 
оператор ПЕВМ, ТОВ «Дєлєта-2» м.Макiївка  - головний бухгалтер,  Страхова компанiя. 
Донецьк-Вексель» - бухгалтер,  ЗАТ «Украгропродукт» м.Донецьк - гол.бухгалтер,  
ТОВ «ПМТО Донецьк-Iнструменткомплект»,м.Донецьк - гол.бухгалтер,  ТОВ «Пiвденно-
Схiдна торгiвельна компанiя» - бухгалтер,   ТОВ «ТД Макiївська автоматика» головний бух-
галтер. На даний час обiймає посаду директора з економiки й фiнансiв ПрАТ «НВП «МАКІЇВ-
СЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ», що розташоване за адресою:86115, м. Макiївка, 
вул. Кiпренського, буд. 1.

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.
Генеральний директор ____________ Козлов Олександр Володимирович М.П.
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

РІчнА ІнфОРМАцІЯ ЕМІтЕнтА 
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО  
ЗАКРитОГО тиПУ «СПМК – 9 «МЕЛІтОПОЛЬВОДБУД»

1.2. Організаційно-правова форма: Закрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 72350, Запорізька обл., Мелітопольський р-н,  

смт. Мирне, вул. Паркова, 1
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05430389
1.5. Міжміський код та телефон: 06192-94715
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 № 734523
1.7. Дата державної реєстрації: 22.02.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.spmk9.narod.ru
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

найменування показника період 
2012 2011

Усього активів 766,5 879,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 42,0 52,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1,6 9,9
Сумарна дебіторська заборгованість 1,1 10,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 721,8 806,4
Власний капітал 766,5 879,5
Статутний капітал 7,8 7,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 730,3 800,5
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) -113,0 -7,1
Вартість чистих активів 766,5 879,5

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Згідно статуту товариства вищим органом управління є загальні збори акціонерів, які ма-

ють право розглядати будь-які питання. В перервах  між загальними зборами інтереси акціо-
нерів представляє рада товариства, яка здійснює нагляд за діяльністю правління. Правління 
керує та організовує поточну діяльність товариства. Контролюючий орган – ревізійна комісія.

Засновниками товариства виступали 300 фізичних осіб – членів організації орендарів 
СПМК – 9 «Мелітопольводбуд».

Станом на 31.12.2012 товариство знаходиться в стадії ліквідації.
Голова ліквідаційної комісії – Закусилов Олександр Миколайович, члени ліквідаційної ко-

місії: Закусилова Тетяна Михайлівна, Бабаніна Валентина Анатоліївна (головний бухгалтер).
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції прості іменні в кількості 2224 штуки, номінальною вартістю 3,5 грн, форма існу-

вання – документарна. Розміщені та сплачені повністю. Обіг акцій зупинено розпоряджен-
ням від 29.05.2009.

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

Ведення реєстру власників акцій товариства здійснювало ТОВ «РІК» (ЄДРПОУ 24514643) на 
підставі договору від 22.09.1999р. №22 у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію товари-
ства та закінченням ліцензії реєстратора документи системи реєстру за рішенням ліквідаційної 
комісії від 01.12.2010р. було передано до товариства, акт прийому-передачі від 03.12.2010р.

6. Інформація про загальні збори
Протягом звітного року були скликані та проведені чергові загальні збори 25.04.2012, 

позачергові – 17.09.2012.
7. Інформація про дивіденди 
Протягом звітного року дивіденди не нараховувались та не виплачувались, за результа-

тами діяльності 2012 року отримано збитки.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторську перевірку фінансової звітності товариства здійснило Приватне підприєм-

ство «Аудиторська фірма ДіВо» (ідентифікаційний код 31146602).
На думку аудитора, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава 

для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ЗАТ СПМК-9 «Мелітополь-
водбуд» за 2012 рік складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, які є загальноприйнятними в Україні.

10. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення (сайт www.spmk9.narod.ru):  
22 квітня 2012 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством

Голова ліквідаційної комісії                   Закусилов О.М.

Відомості про зміну складу посадових осіб ПУБЛІчнОГО АКцІОнЕРнОГО 
тОВАРиСтВА  «КОМЕРцІйний ІнДУСтРІАЛЬний БАнК»

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний 
Банк»; код ЄДРПОУ: 21580639; адреса: 04053, м.Київ, вул. Воровського, 6; телефон керівни-
ка: 044-2724295; електронна поштова адреса: evgen_bk@cib.ukrpack.net.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://cib.com.ua/ua/finance/index.php?section=61
18.04.2013р. річними Загальними зборами Акціонерів Публічного акціонерного товари-

ства «Комерційний Індустріальний Банк» (Протокол від 18.04.2013 р.) прийнято рішення 
щодо зміни складу посадових осіб, а саме:

Відкликано Голову та членів Ревізійної комісії АТ «КІБ»:  
- Суліму Тетяну Володимирівну – Голову Ревізійної комісії АТ «КІБ» (згоди на розкриття своїх 

паспортних даних посадова особа не надала). Обіймала посаду з 20.01.2012р. Повноваження при-
пинено відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів від 18.04.2013р. Часткою у статутному 
капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Кириєнко Ірину Іванівну – Члена Ревізійної комісії АТ «КІБ» (згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних посадова особа не надала). Обіймала посаду з 20.01.2012р. Повноваження припинено 
відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів від 18.04.2013р. Часткою у статутному капіталі 
товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Довбешко Зою Іванівну – Члена Ревізійної комісії АТ «КІБ» (згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних посадова особа не надала). Обіймала посаду з 08.04.2002р. Повноваження припинено 
відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів від 18.04.2013р. Часткою у статутному капіталі 
товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано Ревізійну комісію АТ «КІБ»:
- Суліму Тетяну Володимирівну – Головою Ревізійної комісії АТ «КІБ»  (згоди на роз-

криття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обрана на три роки. Посадову 
особу призначено відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів від 18.04.2013р. Інші 
посади, які обіймала: головний бухгалтер ТОВ «Поллі-Сервіс». Часткою у статутному капіта-
лі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Кириєнко Ірину Іванівну – Членом Ревізійної комісії АТ «КІБ»  (згоди на розкриття 
своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обрана на три роки. Посадову особу 
призначено відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів від 18.04.2013р. Інші поса-
ди, які обіймала: головний бухгалтер ПАТ «КП ОТІ». Часткою у статутному капіталі товари-
ства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Чук Ірину Іванівну – Членом Ревізійної комісії АТ «КІБ»  (згоди на розкриття своїх пас-
портних даних посадова особа не надала). Обрана на три роки. Посадову особу призначено 
відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів від 18.04.2013р. Інші посади, які обі-
ймала: директор ТОВ «ЮС-Дизайн». Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

Голова Правління                                         Концедайло Людмила Станіславівна

 ПОВІДОМЛЕннЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ОДЕСЬКА 
РЕГІОнАЛЬнА СтРАхОВА КОМПАнІЯ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31277606
1.4. Місцезнаходження емітента: м. Одеса, вул. Довженка, 6-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 048 777-18-50
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vitigin@orsk.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.orsk.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб

2. текст повідомлення 
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіо-

нальна страхова компанія» 19.04.2013р., протокол № 13-1, по закінченню строку перебуван-
ня на посаді

переобрані посадові особи товариства: 
- генеральний директор Ітигін Владислав Анатолійович, паспорт КК 374320, виданий 

10.12.1999р. Київським РВ УМВС України в Одеській області. Акціями товариства не володіє.
Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений на 3 роки. Працював 

економістом ВАТ «МТБ», генеральним директором Одеської регіональної страхової компанії.
- ревізор товариства Стомаченко Оксана Володимирівна, паспорт КМ 811141, виданий 

22.11.2012р.Суворовським РВ УМВС України в Одеській області. Акціями товариства не во-
лодіє. Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на 3 роки. Працює 
старшим економістом ПП «Депозит».

На цих же зборах обрані на вакантні посади:
- внутрішній аудитор Старушкевич Михайло Іванович, паспорт КК 089945, виданий 

28.08.1998р. Іллічівським РВ УМВС України в Одеській області. Акціями товариства не воло-
діє. Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений на 3 роки. Працює за-
відуючим фінансовим відділом ТОВ «Рост».

- корпоративний секретар Федосєєв Анатолій Миколайович, паспорт КЕ 475040, вида-
ний 05.12.1996р. Суворовським РВ УМВС України в Одеській області. Акціями товариства не 
володіє. Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений на 5 років. Працю-
вав спеціалістом, головним спеціалістом Одеської регіональної страхової компанії.

1. 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. Генеральний директор                                                           В.А. Ітигін 22.04.2013 р.

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

шАнОВнІ АКцІОнЕРи 

ПУБЛІчнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА
«КОСтЯнтинІВСЬКЕ АВтОтРАнСПОРтнЕ 

ПІДПРиЄМСтВО 11409»!
Публічне акціонерне товариство «Костянтинівське автотранспортне підприємство 

11409», місцезнаходження: юридична адреса – 85013, Донецька область, місто Костян-
тинівка, вул. Тельмана, буд. 1. Повідомляємо Вам, що 31. 05.2013р. о 8.30 годин відбу-
дуться  загальні збори акціонерів за адресою: 85013, Донецька область, місто Костянти-
нівка, вул. Тельмана, буд. 1, другий поверх,  кабінет генерального директора

Реєстрація акціонерів буде тривати з 8.00 годин до 8.25 годин. При собі мати пас-
порт або інший документ, який засвідчує Вашу особу. Представникам акціонерів мати 
при собі доручення, оформлені у відповідності з діючим законодавством України. 

Перелік акціонерів, які мають право на  участь у загальних зборах складається 
станом на 24 годину  27.05.2013р.  

Ознайомитись  з матеріалами, що стосуються загальних зборів акціонерів можна  за 
адресою: 85013, Донецька область, місто Костянтинівка, вул. Тельмана, буд. 1, другий 
поверх, приймальня у робочі дні  з 01.05.2013р. до 31.05.2013р.  (з  8-00 години до 9 - 00 
години.)

ПОРЯДОК ДЕнний:
1.Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства   о діяльності Товариства за 2012р. 

Затвердження звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4.Звіт  та висновки  Ревізійної комісії  по фінансовій діяльності Товариства за  

2012 рік. Затвердження звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Затвердження звіту.
6. Розподіл  прибутку та Збитків Товариства за 2012р.
7. Затвердження плану роботи товариства на 2013р.
8.Затвердження Статуту Товариства в новій  редакції.
9. Затвердження Положення про наглядову раду.
10. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов контракту, що укладати-

муться з членами наглядової ради. Встановлення розміру винагороди. Обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання контракту з членами наглядової ради.

12.Відкликання членів ревізійної комісії. 
13. Обрання членів ревізійної комісії.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПУАт «Констянтинівське АтП 11409» (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2012 р.

Звітний 
2011 р.

Усього активів  10329 8214
Основні засоби  7545 5391
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 964 1214
Сумарна дебіторська заборгованість  1693 1329
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 161
Нерозподілений прибуток -1307 -1341
Власний капітал 992 467
Статутний капітал 374 374
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 9335 7746
Чистий прибуток (збиток) 34 151
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1497017 1497017
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 84 88

Виконавчий орган ПУАт «Костянтинівське АтП 11409»

Додаток 14   до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
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 ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ 
тОВАРиСтВО "СЛОВ'ЯнСЬКий 
ЗАВОД "тОРЕЛАСт"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00300363
1.4. Місцезнаходження емітента 84112 Донецька область м. Слов'янськ 

вул. Пiд'їзна, 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(06262)27912 (06262)27912

1.6. Електронна поштова адреса емітента torelast@slav.dc.ukrtel.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

torelast.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. текст повідомлення
Посадова особа Член правлiння Журавльова Галина Iванiвна (паспорт: серiя ВВ номер 

044440 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 17.10.1997) звiльнена з 
посади згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 
19.04.2013р. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 14 (чотирнадцять) 
акцiй, яка дорiвнює 0.00261 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.11.2011р. по 19.04.2012р. 

Посадова особа Член правлiння Колодiй Наталiя Володимирiвна (паспорт: серiя ВА но-
мер 443170 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 30.09.1996) призна-
чена на посаду строком на 5 (п'ять) рокiв згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 19.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала  
ця особа протягом своєї дiяльностi: з 10.05.1994р. по 25.02.2002р. ВАТ «Слов'янський  
завод «Тореласт» - заст. головного бухгалтера; з 01.03.2002р. по 19.07.2002р.  
ТОВ «Донбудтехнологiя» - бухгалтер; з 22.07.2002р. по 19.08.2012р. ПАТ «Тореласт» - заст. 
головного бухгалтера. З 20.08.2012р. по теперiшнiй час обiймає посаду Головного бухгалте-
ра ПАТ «ТОРЕЛАСТ».

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 правлiння ____________ федоров Андрiй Робертович М.П.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
ІнВЕСтицІйнА КОМПАнІЯ «АфІнА»

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«АФІНА»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 23430128

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.afina.pat.ua

Голова правління                                 Доценко Андрій Вікторович

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“РiВнЕБУДтРАнССЕРВiС”

Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів

Річна інформація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Рiвнебудтранссервiс"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 34388172
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
який розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.stockmarket.gov.ua

Директор ____________ Яремчук Мирослав Геннадiйович

ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«цАнт» 

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство 
«ЦАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13998939

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.cant.ucoz.ua

Голова ліквідаційної комісії                                          О.І. Риба
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “ПОЛiнОМ”
Річна інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПОЛIНОМ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 50002 Дніпропетровська область, Центрально-

Міський р-н, м. Кривий Ріг, вул.. Пушкіна,4
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

24609295

1.5. Міжміський код та телефон емітента 0564 901305
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента

ААБ №980907

1.7. Дата державної реєстрації 14.03.1997

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 66,0 76,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4,0 11,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 57,3 62,1
Сумарна дебіторська заборгованість 4,6 1,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 1,9
Власний капітал -137,7 -81,5
Статутний капітал 18,9 18,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -156,6 -100,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 203,7 158,3
Чистий прибуток (збиток) -56,2 -42,6
Вартість чистих активів -137,7 -81,5

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента. Вищий орган управління – загальні збори 

акціонерів. Наглядова рада та Ревізійна комісія на товаристві відсутні. Виконавчий орган 
товариства – Дирекція.

Інформація про посадових осіб емітента. Директор – Денисова Л.М., Головний бухгал-
тер – Голяк О.І.

Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Інформація про засновників емітента. Юридичні особи: ПрАТ «ПАСАТ», ТОВ «ЄВРОАПТЕКА»
Фізичні особи: Босий С.П., Галаган В.В., Гапієнко О.М.
4. Інформація про цінні папери емітента
Цінні папери емітента: Акції прості іменні. Форма існування – документарна. Свідоцтво 

про реєстрацію випуску акцій №51/04/1/03 від 12.08.2003. видане Дніпропетровським тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кількість 
акцій – 100 шт. Номінальна вартість 189,00 грн. Цінні папери емітента не беруть участі в 
організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах у звітному році не 
було. Додаткових емісій не було.

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

Змін не відбувалось.
6. Інформація про загальні збори
Загальні збори відбулись – 20 квітня 2013 р.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Буде надано після проведення
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розміщення повного тексту річної інформації – 23.04.2013.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
5.2. Директор (підпис) Денисова Лiлiя Миколаївна
М.П. 22.04.2013

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “ПАСАт”
Річна інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ПАСАТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 50002, Дніпропетровська область, 

Центрально-Міський р-н, м. Кривий Ріг, 
вул. Пушкіна, буд. 4, кім. 212

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 20232735
1.5. Міжміський код та телефон емітента 0564 901444
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента

А01 №563924

1.7. Дата державної реєстрації 12.11.1993

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5091,3 3611,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 42,5 91,1
Довгострокові фінансові інвестиції 299,8 299,8
Запаси 850,6 820,7
Сумарна дебіторська заборгованість 3887,1 2321,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 11,3 78,3
Власний капітал 1975,9 2698,8
Статутний капітал 300,0 300,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1675,9 2398,8
Довгострокові зобов'язання 26,2 40,5
Поточні зобов'язання 3089,2 872,0
Чистий прибуток (збиток) -724,6 116,1
Вартість чистих активів 1975,9 2698,8

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента. Вищий орган управління – Загальні збори 

акціонерів. Наглядова рада на товаристві відсутня. Виконавчий орган товариства – Правлін-
ня. Орган контролю товариства – Ревізор.

Інформація про посадових осіб емітента. Голова правління – Босий С.П., Головний бух-
галтер – Голяк О.І.

Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Інформація про засновників емітента. Фізичні особи: Босий С.П., Бабенко М.С., Васи-

ленко П.Л., Вашетіна Л.М., Денисов С.І., Денисова Л.М.
4. Інформація про цінні папери емітента
Цінні папери емітента: Акції прості іменні. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 

№36/04/1/11 від 08.04.2011 року. видане Дніпропетровським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кількість акцій – 300000 шт. Номі-
нальна вартість 1,00 грн. Форма існування – бездокументарна. Цінні папери емітента не бе-
руть участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах у звітно-
му році не було. Додаткових емісій не було.

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

Змін не відбувалось.
6. Інформація про загальні збори
Загальні збори відбулись - 20 квітня 2013 р. 
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Буде надано після проведення
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розміщення повного тексту річної інформації – 23.04.2013.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
5.2. Голова правління (підпис) Босий Сергій Павлович
М.П. 22.04.2013

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Бердянськi 

жниварки» 
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 71100, Україна,  Запорізька обл., м. Бердянськ, 

проспект Пролетарський, 2А 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  31071312 
1.5. Міжміський код та телефон: (06153) 5-02-00  
1.6. Серія і номер витяга про державну реєстрацію емітента: ААВ №141457 
1.7. Дата державної реєстрації: 04.08.2000р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: zhatki.pat.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента, (тис.грн.)

найменування показника період
2012р. 2011р.

Усього активів 56100 39155
Основні засоби (за залишковою вартістю) 29360 26222
Довгострокові фінансові інвестиції 5 5

Виробничі запаси 1525 2047
Сумарна дебіторська заборгованість 16798 5380
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 179
Власний капітал 26577 25482
Статутний капітал 3118 3118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 23459 22364
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 29078 13427
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,09 0,06
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,09 0,06

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12471184 12471184
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 26577 25482

Річна інформація ПАт «БЕРДЯнСЬКІ ЖниВАРКи» за 2012 рік
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління ПАТ є: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, 

Ревізійна комісія. Посадовими особами товариства є: Валентиров Сергій Васильович - 
Голова Наглядової ради; Токін Максим Геннадійович - член Наглядової ради; Захарченко 
Ольга Миколаївна - член Наглядової ради. 

Будянський Олег Васильович - Голова Правління; Рудницький Микола Миколайович – 
член Правління, Волков Леонiд Васильович – член правління, Колесник Сергій Микола-
йович - член правління, Тисленко Вячеслав Миколайович - член правління, Кіосов Ан-
дрій Георгійович – член правління. Станом на 31.12.2012 року одна посада члена 
правлiння вакантна. Федан Олна Вікторівна – Голова Ревізійної комісії.

Мєлєшкіна Ірина Борисівна – головний бухгалтер. ВАТ «Бердянські жниварки» було 
створено шляхом виділення в процесі реорганізації ВАТ «Першотравневий завод сіль-
ськогосподарських машин». Засновниками ВАТ «Бердянські жниварки» є Компанії 
UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO.LTD; Компанія UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.
LTD; Компанiя UKRN III NEW WORD GROWTH CO.LTD, Республіка Кіпр, ВАТ «Лізингова 
компанія «Украгромашінвест», Україна, та 119 фізичних осіб, які голосували «за» на 
установчих зборах акціонерів 29 липня 2000 року. 

4. Інформація про цінні папери емітента
Цінні папери емітента: Акції прості іменні. Форма випуску – бездокументарна. Свідо-

цтво про реєстрацію випуску акцій №156/1/10, видане ДКЦПФР 07.05.2010р. Кількість 
штук 12471184, номінальна вартість 0,25 грн.,  загальна номінальна вартість цінних па-
перів, що обліковуються 3117796 грн. Акцiї ПАТ «Бердянськi жниварки» на бiржовому 
ринку, органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку цiнних паперiв не обертають-
ся, лiстинг не проходили. Розглядається питання подання заяви щодо проходження 
процедури включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі, але з 
терміном не визначились. Облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери протягом 
року не випускались. Викуп власних акцій не здійснювався.

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

Загальними зборами акцiонерiв 14 квiтня 2010 року (протокол №16), прийнято 
рiшення про переведення випуску iменних акцiй, випущених Товариством у 
документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування (рiшення про 
дематерiалiзацiю цiнних паперiв). Вiдповiдно до прийнятого рiшення, 21.06.2010 року 
Товариством було укладено договiр №Е-488 про обслуговування емiсiї цiнних  паперiв  з 
депозитарiєм ВАТ (надалі – ПАТ) «Нацiональний депозитарiй України». ПАТ «Національ-
ний Депозитарій України», м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд.3, код ЄДРПОУ 30370111, ліцен-
зія АВ №581322 від 19.09.2006г., видана ДКЦПФР. Протягом 2012 року змін не було.

6. Інформація про загальні збори
Черговi збори акцiонерiв ПАТ «Бердянськi жниварки» відбулись 11.04.2012р. Допов-

нень до порядку денного під час підготовки загальних зборів не надходило. Загальні 

Загальнi збори скликались з iнiцiативи Наглядової ради Твариства. Збори відбулись, 
кворум склав 95,6%. Всi питання порядку денного розглянуті загальними зборами, 
прийнятi вiдповiднi рішення. Позачергові збори в звітному році не скликались. Підсумки 
роботи за 2012 рік розглянуті на загальних зборах акціонерів 16.04.2013р. 

7. Інформація про дивіденди
В 2012 році фонд дивідендів не створювався, дивiденди не нараховувались відпо-

відно до рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2012р.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Основні відомості про аудиторську фірму: Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю  «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТЦЕНТР- ЗАПОРІЖЖЯ», код ЄДРПОУ 23791493, дата 
проведення державної реєстрації  20.05.1996 р., остання реєстрація від 22.11.2005 р., 
номер запису 1 103 123 0000 009642,  свідоцтво Серія А00 № 203088, юридична адреса 
та місцезнаходження: 69095 Україна м. Запоріжжя, вул. Українська, 4. Номер, дата ви-
дачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську 
діяльність: № 1934, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 98 від  
26 січня 2001р.  Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: Договір 
№  8/1  вiд «15» березня 2013 р. Директор ТОВ «АФ «Аудитцентр- Запоріжжя»   
Г.А. Брославцева, сертифікат № 003408 від 25.06.98 р. Аудитор К.Е. Свідерський, серти-
фікат № 000425 від 30.11.95 р.

Висновок. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ» у складі Балан-
су на 31.12.2012 р., Звіту про фінансові результати за 2012 р., Звіту про рух грошових 
коштів за 2012 р., Звіту про власний капітал за 2012 р., Примітки до річної фінансової 
звітності за 2012 р. та інформацію про суттєві аспекти облікової політики та іншої по-
яснювальної інформації справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає 
фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 р. у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.  

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

Річний звіт розміщено у загальнодоступній інформаційній базі Комісії 21.04.2013р. 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння _________ Будянський О.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.04.2013р.

(дата)

Повідомлення для кредиторів
про припинення 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВИДУБИЧI» 

(код ЄДРПОУ 00132829) шляхом реорганізації (перетворення) та створення Товариства 
з обмеженою відповідальністю «ВИДУБИЧI»

Черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«ВИДУБИЧI» (надалі за текстом - Товариство) (код ЄДРПОУ 00132829, місцезнаходження: 
Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, 2) (Протокол загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 15.04.2013 р.) було прийнято рішення:

- припинити діяльність ПАТ «ВИДУБИЧI» шляхом реорганізації (перетворення) у Това-
риство з обмеженою відповідальністю «ВИДУБИЧI», яке відповідно до Цивільного кодексу 
з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та 
зобов’язань ПАТ «ВИДУБИЧI» (результати голосування: «За» – 11687 голосів (99,03 % го-
лосів від присутніх на зборах), «Проти» – 0 голосів (0,0 % голосів від присутніх на зборах), 
«Утримався» - 0 голосів (0,0 % голосів від присутніх на зборах));

- призначити Комісію з припинення у складі: Голова комісії – Шарко А. В., член комісії 
– Титаренко М. В.

На виконання вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 105 Ци-
вільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов’язане письмово 
повідомити про це кредиторів товариства.

Заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х місяців з моменту публікації повідо-
млення про прийняття рішення про припинення ПАТ «ВИДУБИЧІ» у встановленому порядку 
за місцезнаходженням Комісії з припинення.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, 
вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може 
звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшко-

дування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.
У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства 

з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових 
дій щодо зобов’язань перед ним.

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 01013, м. Київ, вул. Про-
мислова, 2.

Телефон для довідок: (044) 286-11-11.

Голова комісії з припинення Шарко А. В.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«УКРАГРО нПК»

Річна інформація 
емітента за 2012 рік

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 

товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАГРО НПК»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 31961067
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію.

www.urozhai.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«СтРАхОВА КОМПАнІЯ «фІДЕМ ЛАйф» 

Додаток 45 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІчнА ІнфОРМАцІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне 
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «СтРАхОВА 

КОМПАнІЯ«фІДЕМ ЛАйф»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 32310874
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію.

http://fidem.ua/ua/news/ http://stockmarket.gov.ua/db/
yearreports/

Голова Правління 
ПрАт «СК «фідем Лайф»         _______________   Гійсберт Доротеус Юкен
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«нАфтОГАЗВиДОБУВАннЯ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.1. Приватне акціонерне товариство «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»
1.2. Акціонерне товариство
1.3. 32377038 
1.4. 02660.місто Київ, вул..Магнітогорська,1.к.42
1.5. 044379-13-49\50
1.6. ngv@ukr.net
1.7. ngv.prat.in.ua
1.8. Зміна складу посадових осіб емітента.
17 квітня 2013 року відбулися Загальні збори ПрАТ «Нафтогазвидобування» . Відпо-

відно до рішення загальних зборів товариства було прийнято рішення про зміну складу 
керівних посадових осіб Товариства:

1.Припинено повноваження:
наглядова рада товариства:
Голова Наглядової ради - Черепаня В’ячеслав Михайлович (не надав згоди на роз-

криття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Член Наглядової ради – Товстий Олександр Анатолійович (не надав згоди на розкрит-

тя паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Ревізійна комісія товариства:
Голова Ревізійної комісії - Литвиненко Віктор Вікторович (не надав згоди на розкриття 

паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Член Ревізійної комісії - Ярмак Ольга Вікторівна (не надала згоди на розкриття пас-

портних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Правління товариства:
Голова Правління - Семінський Олег Валерійович (не надав згоди на розкриття пас-

портних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Член Правління – Деркач Степан Тіберійович (не надав згоди на розкриття паспорт-

них даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Член Правління – Черепаня Михайло В’ячеславович (не надав згоди на розкриття 

паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
2.ОБРАнО:
наглядова рада товариства:
Голова Наглядової ради - Куцаєв Владислав Станіславович (не надав згоди на роз-

криття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Член Наглядової ради – Максименко Дмитро Дмитрович (не надав згоди на розкриття 

паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Член Наглядової ради – Черепаня В’ячеслав Михайлович (не надав згоди на розкрит-

тя паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Член Наглядової ради – Рудьковський Сергій Миколайович (не надав згоди на роз-

криття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Ревізійна комісія товариства:
Горолевич Максим Олексійович (не надав згоди на розкриття паспортних даних). 

Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Млінарич Лілія Вікторівна (не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою 

у статутному капіталі емітента не володіє.
Деркач Степан Тіберійович (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Часткою 

у статутному капіталі емітента не володіє.
3.Відізвано колегіальний Виконавчий орган Товариства та утворено одноособовий 

Виконавчий орган Товариства
4.Обрано на посаду Генерального директора – Щурова Ігоря В’ячеславовича (не надав 

згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі емітента не воло-
діє.

До моменту набрання чинності трудового договору (контракту) з Щуровим Ігорем 
В’ячеславовичем Наглядовою радою Товариства 17.04.2013 року було прийнято рішення 
про обрання (призначення) особи яка буде тимчасово виконувати повноваження Гене-
рального директора Товариства:

Тимчасово виконуючий повноваження Генерального директора - Баришпіль Валерій 
Миколайович (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента розміщується несвоє-
часно внаслідок того, що особа, яка відповідає за розкриття особливої інформації Това-
риства, перебувала на лікарняному.

тимчасово виконуючий повноваження 
Генерального директора
ПрАт «нАфтОГАЗВиДОБУВАннЯ»                                                           В.М.Баришпіль

ПРАт «ДЗЕРЖинСЬКий хЛІБОКОМБІнАт» 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Дзержинський хлі-

бокомбінат» 
2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00375929
4. Місцезнаходження емітента; 85200; Донецька обл., м.Дзержинськ, вул.Херсон- 

ська, 28
5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 06-247-36138
6. Електронна поштова адреса емітента: dzxleb@yandex.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації dzxleb.pat.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 22.04.2013р.) обрано 
правління товариства в кількості трьох осіб.

1. Посадова особа Член правління Білоус Олег Васильович (паспорт: серія ВК номер 
267975 виданий Дзержинським МВ УМВС України в Донецькій обл.. 06.06.2006р.) звільне-
ний на підставі рішення загальних зборів акціонерів 22.04.2013р. Перебував на посаді  
3 роки. Часткою в статутному Фонді емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає.

2. Посадова особа Член правління Лєпіхов Ігор Михайлович (паспорт: серія ВА номер 
913074 виданий Дзержинським МВ УМВС України в Донецькій обл.. 21.07.1999р.) звільне-
ний на підставі рішення загальних зборів акціонерів 22.04.2013р. Перебував на посаді  
3 роки. Часткою в статутному Фонді емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає.

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

Голова правління                                                                Рибак Ігор Анатолійович

СтАВчАнСЬКА ГАЛинА ІВАнІВнА 
ПОВІДОМЛЕннЯ 

про намір придбати значний пакет акцій акціонерного товариства
Відповідно до ст.64 Закону України «Про акціонерні товариства» («Придбання 

значного пакета акцій товариства») Ставчанська Галина Іванівна повідомляє про 
свій намір придбати значний пакет акцій», що становитиме 99,9545% статутного 
капіталу публічного акціонерного товариства «Хмельницьке шляхово-будівельне 
управління № 56» (ідентифікаційний код 03448860, місцезнаходження: 29016,  
м. Хмельницький, вул. Західна окружна, буд. 1).

На момент подання повідомлення про намір придбати значний пакет акцій ні 
Ставчанська Галина Іванівна, ні її афілійовані особи, не є власниками акцій публічно-
го акціонерного товариства «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56».

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЗОДчА ДІАДЕМА»

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 травня 
2013 року в 1000 год. за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 18, 3 поверх, к. 319.

ПОРЯДОК ДЕнний:
Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Про переведення випуску іменних акцій Товариства  з документарної форми існуван-2. 

ня в бездокументарну.
Про встановлення дати припинення ведення реєстру Товариства.3. 
Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізу-4. 

ється.
Про обрання зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власни-5. 

кам акцій випуску, що дематеріалізується.
Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріаліза-6. 

цію.
Про призначення уповноваженої особи для здійснення дій, пов’язаних з переведення 7. 

випуску іменних акцій Товариства  з документарної форми існування в без документарну.
Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись 28.05.2013 р. за адресою проведення 

зборів з 8-30 до 9-30 год. на підставі документів, що посвідчують особу. 
Ознайомитись з документами порядку денного можна за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 18, 

3 поверх, к. 319. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Голова правління Медведєв Євген Валентинович.

Зміни до порядку денного приймаються за 20 днів до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів.

тел. для довідок: (095) 1829385.
Голова Правління 
ПрАт «ЗОДчА ДІАДЕМА»     Медведєв Є.В.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«УРОЖАйтОРГ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента, 
яка виникла 20.04.2013року.

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УРОЖАЙ-
ТОРГ»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24070424
1.4 Місцезнаходження емітента: 84333 Донецька область, м.Краматорськ, вул.Маяков-

ського, 1
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (06264)6-01-53
1.6 Електронна поштова адреса емітента: urojay09@mail.ru
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації : www.urojaytorg.pat.ua 
1.8 Вид особливої інформації: Рішення про припинення діяльності емітента.

2.текст повідомлення
2.1 Черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Урожай-торг» (протокол № 1 від 20.04.2013р), прийнято рішення про припинення діяль-
ності емітента - приватного акціонерного товариства «Урожай-торг» шляхом реорганізації 
(перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю «Урожай-торг».

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор ПрАт «Урожайторг»     Прилипко В.С.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДНIПРОМЕТРОБУД»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., Кіровський р-н, 49038, м. Дні-

пропетровськ, вул. Шмідта, буд. 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04880239;
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (056) 373-20-35;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ №945971;
1.7. Дата державної реєстрації: 26.06.1998 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://smida.gov.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 22051 28183

Основні засоби (за залишковою вартістю) 5493 3820

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 3483 4890

Сумарна дебіторська заборгованість 12958 212

Грошові кошти та їх еквіваленти 18 16177

Власний капітал 1778 1782

Статутний капітал 8380 8380

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10923 -10357

Довгострокові зобов'язання 7156 2751

Поточні зобов'язання 13117 23650

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.11981 -0.01689

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0.11981 -0.01689

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 33519916 33519916

Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість

у відсотках від статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду

Вартість чистих активів 1778 1782
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Вищий орган товариства.
Спостережна рада.
Правління товариства.
Ревiзiйна комісія.
Інформація про посадових осіб емітента.
Вищий орган товариства - Регіональне відділення Фонду державного майна України;
Голова спостережної ради - Васюченко Юрій Віталійович;
Т.в.о. голови правлiння - Бутенко Олександр Олександрович;
Головний бухгалтер - Женкiна Людмила Василiвна;
Голова ревізійної комісії - Тараба Олена Іванівна.
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Дніпропетровська обласна рада народних депутатів
Дніпропетровська обл., Кіровський р-н, 49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 2

4. Інформація про цінні папери емітента
Орган, що зареєстрував випуск акцій – Дніпропетровське територіальне управління 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Кількість простих іменних акцій (штук) – 33519916.
Форма існування акцій – Бездокументарна.
Номінальна вартість акцій (грн.) – 0,25.
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) – 33519916.

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

Протягом звітного періоду ПАТ «Дніпрометробуд» не змінювало особу, яка веде облік 
прав власності на акції у без документарній системи України.

6. Інформація про загальні збори
Загальні збори акціонерів не відбувались. 100% акцій належать РВ ФДМУ.

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітів попередніх років рішення щодо дивідендів не приймались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація відсутня

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
22.04.2013 р., Річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується http://smida.
gov.ua, 19.04.2013 р.

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

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Т.в.о. голови правління Бутенко Олександр Олександрович

19.04.2013 р.

Річна інформація емітента-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ» 
за 2012 рік

1. Загальні відомості 
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-IНВЕСТ»;
Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., 49000, м. Днiпропетровськ, Ленiна, 

буд. 30;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34497042;
Міжміський код та телефон: (056) 373-97-93;
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ, 964038;
Дата державної реєстрації: 26.06.2006 р.;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: dom-invest.proemitent.info.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 190553.5 184911.1

Основні засоби (за залишковою вартістю) 0.0 0.0

Довгострокові фінансові інвестиції 48827.8 48827.8

Запаси 0 0.6

Сумарна дебіторська заборгованість 2154.4 1204.4

Грошові кошти та їх еквіваленти 0.3 1.7

Власний капітал 441.4 440.0

Статутний капітал 437.5 437.5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3.9 2.5

Довгострокові зобов’язання 0.0 0.0

Поточні зобов’язання 190112.1 184471.1

Чистий прибуток (збиток) 0.7 1.4

Вартість чистих активів 441.4 440.0
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
1. Інформацію про органи управління посадові особи не заповнюють.
2. Посадові особи:
Директор – Філіпська Ірина Вікторівна (1972 р.н., освіта вища), Головний бух-

галтер – Кравчук Яна Валеріївна (1969 р.н., освіта вища), Голова Наглядової ради 
– Сирота Тетяна Миколаївна (1965 р.н., освіта вища), Член наглядової ради – Лобо-
ва Оксана Петрівна (1979 р.н., освіта вища), Член Наглядової ради – Ганжа Віталій 
Анатолійович (1970 р.н., освіта середня), Ревізор – Рудоквас Юлія Анатоліївна (1979 
р.н.,освіта вища)

3. Засновники Товариства: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Лiдер 
Iнвест» (код ЄДРПОУ 33074158, 49000, Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30); 2. То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Система Трейдiнг» (код ЄДРПОУ 33074184, 
49000, Днiпропетровськ, вул. Артема, буд. 94) Засновниики акціями ПрАТ «Дом-Інвест» 
не володіють.

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції Іменні прості. Кількість - 

437500. Всі акції розміщені. Лістинг - процедур лістингу/делістингу не було.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Протягом звітного року ПрАТ «Дом-Інвест» не змінював особу, яка веде обілк прав 

власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.
6. Інформація про загальні збори

14.02.2012 р. проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Дом-Інвест».
04.04.2012 р. проведено чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Дом-Інвест».

7. Інформація про дивіденди
В звітному періоді Емітентом дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторську перевірку проведено Товариством з обмеженою відповідальністю 

Аудиторською фірмою «АленАудит», код ЄДРПОУ 35281710, місцезнаходження: м. 
Дніпропетровськ, вул. Московська, 7 оф. 7, свідоцтво про державну реєстрацію юри-
дичної особи серія А00 №659400, Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в 
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги зареєстро-
ване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 
2007 року, термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року, керівник Іонова Олена 
Вікторівна.

На думку аудитора фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспек-
тах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМ-ІНВЕСТ» станом 
на 31 грудня 2012 р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену 
дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

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

18.04.2013 р., річна інформація в мережі Інтернет розміщена 19.04.2013 р. на сторінці 
dom-invest.proemitent.info.

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

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

19.04.2013 р.
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА-ІНВЕСТ» за 2012 рік
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Тера-Інвест»;
Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., 49000, Днiпропетровськ, вул. Леніна, 

буд. 30;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34497058;
Міжміський код та телефон: 056 373-97-93;
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ №957242;
Дата державної реєстрації: 26.06.2006 р.;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: tera-invest.proemitent.info.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 54701 84704
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 10477 10477
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 620 7950
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 0
Власний капітал 441 -61
Статутний капітал 438 438
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3 -499
Довгострокові зобов'язання 39495 2228
Поточні зобов'язання 14765 82537
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 1.14743 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 1.14743 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 437500 0
Цінні папери власних випусків, ви-
куплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного капіталу - -

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

- -

Вартість чистих активів 441 -61
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

3.1. Iнформацiю про органи управлiння акцiонернi товариства не заповнюють.
3.2. Інформація про посадових осіб емітента.
Директор – Чернобровська Кароліна Миколаївна (1973 р.н., освіта вища), Голова Наглядової 

ради – Сирота Тетяна Миколаївна (1965 р.н., освіта вища), Член Наглядової ради - Ганжа Віталій 
Анатолійович (1970 р.н., освіта середня), Член Наглядової ради – Ястремський Олег Віталійович 
(1973 р.н., середня), Ревізор – Яновський Вадим Володимирович (1963 р.н., освіта вища).

3.3. Інформація про засновників емітента.

Засновниками Товариства на момент створення були: Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Система Трейдінг», код ЄДРПОУ 33074184, місцезнаходження: 49069, м. 
Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94, бло; 2.Публічне акціонерне «Конструкторське бюро 
«Транспортер», код ЄДРПОУ 33516488, місцезнаходження: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, буд. 58А, блок 1. Засновники акціями ПАТ «Тера-Інвест» не володіють.

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції Іменні прості. Кількість - 437500. 

Всі акції розміщені. Лістинг - процедур лістингу/делістингу не було.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Протягом звітного періоду змін особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 

емітента у депозитарній системі України не було.
6. Інформація про загальні збори

03.04.2012 р. відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Тера-Інвест».
7. Інформація про дивіденди

Дивіденди у звітному періоді не нараховувалися та не сплачувалися.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторську перевірку проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською 
фірмою «АленАудит», код ЄДРПОУ 35281710, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Москов-
ська, 7, оф. 7, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400, Номер та 
дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудитор-
ські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 
вересня 2007 року, термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року, керівник Іонова Олена Вікторівна.

На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає до-
стовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕРА-ІНВЕСТ» станом на 31 грудня 2012 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів 
за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), 
Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Між-
народні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, та Листі Націо-
нального банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України 
від 07.12.2011 р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 18.04.2013 

р., річна інформація в мережі Інтернет розміщена 19.04.2013 р. на сторінці tera-invest.proemitent.info,
10. Підпис

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

Директор Чернобровська Каролiна Миколаївна 19.04.2013 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ»

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровськметалопром»;
Організаційно–правова форма: Акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 02138926;
Місцезнаходження: 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122-А;
Телефон/ факс: (056) 763-10-78;
Електрона поштова адреса: dmp@ukrpost.ua;
Адреса сторінки в мережі інтернет: dmp.dp.ua;
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.

Текст повідомлення
Склала повноваження за власним бажанням голова Ревiзiйної комiсiї Климовська Те-

тяна Валерiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє 
10 акцiями емiтента (0,00001%) емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перебувала на посадi з 24.03.2011 року.

Обрана головою Ревiзiйної комiсiї Бушмакiна Олена Iванiвна (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) вiдповiдно рiшення засiдання Ревiзiйної 
комiсiї товариства вiд 18.04.2013 р. Акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Попередньо займала посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї емiтента. Зазначена особа обрана на посаду з термiном повноважень вiдповiдно 
до вимог статуту.

Обрана членом Ревiзiйної комiсiї Новицька Ольга Iванiвна (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) вiдповiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
товариства вiд 18.04.2013 р. Акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Попередньо не займала посади в виборних ор-
ганах емiтента. Зазначена особа обрана на посаду з термiном повноважень вiдповiдно 
до вимог статуту.

Склав повноваження за власним бажанням член Наглядової ради Малюк Олександр 
Антонович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє 10 
акцiями емiтента (0,00001%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi з 24.03.2011 року.

Обрана членом наглядової ради Климовська Тетяна Валерiївна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних) вiдповiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
товариства вiд 18.04.2013 р. Володiє 10 акцiями емiтента (0,00001%), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередньо займала посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї товариства. Зазначена особа обрана на посаду з термiном повноважень 
вiдповiдно до вимог статуту.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «Дніпропетровськметалопром» Худик М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Дніпрометал-
сервіс»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01881051;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: http://01881051.smida.gov.ua/.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОКОМУНТРАНС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство «Дніпрокомун-
транс»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 02128158;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-

цію: www.stockmarket.gov.ua, власної сторінки в мережі Інтернет товариство не має у 
зв’язку з тим, що товариство припинено, обіг акцій зупинено.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОП «ШАХТА ЖДАНІВСЬКА»

за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ОП «Шахта Жда-
нівська»;

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: шахта «Жданівська», м. Жданівка, Донецька область, 

86391;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32953421;
1.5. Міжміський код та телефон: (06252) 5-05-41;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: № А00 № 534668;
1.7. Дата державноїреєстрації: 19.10.2004 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.shahta34.cc.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 401304 339249

Основні засоби (за залишковою вартістю) 249386 215902

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 35018 11565

Сумарна дебіторська заборгованість 81020 63754

Грошові кошти та їх еквіваленти 1412 4538

Власний капітал -194282 -188765

Статутний капітал 600 600

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -194882 -189365

Довгострокові зобов'язання 137335 138333

Поточні зобов'язання 341168 255919

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -91,95 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-91,95 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 60000 60000

Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів -194282 -188765
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента - не надають акціонерні товариства.
Інформація про посадових осіб емітента: Голова Правління - Дубовський Руслан 

Михайлович; Заступник Голови Правління - Дубовський Михайло Володимирович; Член 
Правління - Василенко Олексій Васильович; Головний бухгалтер, Член Правління - Ши-
рокова Ірина Григорівна; Член Правління - Голубничий Юрій Іванович; Голова Наглядової 
ради - Голован Михайло Іванович; Член Наглядової ради - Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Донецька Промислова Правова Компанія»; Член Наглядової ради - Това-
риство з обмеженою відповідальністю «УкрДок»; Член Наглядової ради - Греков Максим 
Геннадійович; Заступник Голови Ревізійної комісії - Рибалко Андрій Леонідович; Секретар 
Ревізійної комісії - Дадикіна Лариса Олександрівна; Голова Ревізійної комісії - Недоборов-
ська Світлана Олександрівна.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-
міру часток, паїв). Засновник - трудовий колектив ВП Шахта Жданівська ДП Шахтарськан-

трацит Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випускиакцій
Випуск зареєстровано 08.07.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

147/05/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Донецьке теруправління Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA 0508241009, тип цінного папера 
–Акції Іменні прості, форма існування - бездокументарна, форма випуску - Іменні, номіналь-
ною вартістю 10 грн. у кількості 60000 штук, загальною номінальною вартістю 600000 грн., 
що складає 100% у статутному капіталі.

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

6. Інформація про загальні збори – чергові від18.04.2012 року.
7. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо 

виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувалися, не сплачувалися.
8. Інформація щодо аудиторського виснивку.

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську пере-
вірку емітента: Аудиторська фірма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Крат-
Аудит» (код за ЄДРПОУ – 23413650). Загальний висновок аудитора (аудиторської 
фірми):

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р. Емі-
тент визначив МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше засто-
сування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, 
прийняті керівництвом, щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чин-
ності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого 
повного пакету фінансової звітності на МСФЗ за станом на 31.12.2013 р.

На нашу думку, фінансова звітність, про яку йде мова, за виключенням обмежень, ви-
кладених в пояснювальному параграфі, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення.

Емітент склав фінансову звітність як попередню інформацію, яка буде використана 
в якості порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2013 
р. Датою переходу на підготовку річної фінансової звітності за МСФЗ була визначена 
дата 01.01.2012 р. Емітенту належало готувати вступний Баланс на 01.01.2012 р. у відпо-
відності з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». 
Оскільки фінансова звітність не має порівняльної інформації за попередній рік, вона 
не відповідає п. 21 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності».

Аудитор не приймав участі у спостереженні за інвентаризацією наявних активів та 
зобов’язань, оскільки був призначений після дати її проведення.

Модифікуючи нашу думку, Аудитор звертає увагу на те, що Емітенту можливо буде 
провести коригування у вхідні залишки балансу під час складання остаточного вхід-
ного балансу за МСФЗ. Також аудитор звертає увагу на те, що тільки повний пакет 
фінансової звітності за МСФЗ, який включає Звіт про фінансовий стан на дату за-
кінчення періоду, Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток за період, 
Звіт про зміни в капіталі за період, Звіт про рух грошових коштів за період, Примітки, 
що складаються з огляду основних принципів облікової політики та іншої інформації, 
з порівняльною та іншою пояснювальною інформацією, може забезпечити достовір-
не відображення фінансового положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШАХТА «ЖДАНІВСЬКА», а саме, інформації про еконо-
мічні ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які змінюють економічні ре-
сурси та вимоги до неї.

В ході перевірки Аудитор згідно вимог МСА 570 «Безперервність» не отримав свідоцтва 
щодо існування загрози безперервності діяльності Підприємства.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

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

17.04.2013 р.
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності): www.shahta.3-4.com.ua в мережі 

Інтернет 19.04.2013 р.
10. Підпис

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

Голова Правління Дубовський Руслан Михайлович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕ-РЕЄСТР»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Рiвне-Реєстp»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 22588241;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію: 

www.rreestr.pat.ua.

Директор Поцелуйко Олександр Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕЛІФТ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів.

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Рiвнелiфт»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05523808;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.rivnelift.pat.ua.
Голова правлiння Варжель Володимир Микитович
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ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОІНТЕРСЕРВІС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акцiонерне товариство «Автоiнтерсервiс»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 24169442;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію: 

www.avtointerservis.pat.ua.

Директор Сисоєв В’ячеслав Кузьмич

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЗОЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО»
Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Мiзоцьке ремонтно-
транспортне пiдприємство»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00906628;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію: 

www.mizochrtp.pat.ua. 
Директор Тимощук Микола Олексiйович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛЮС-СЕРВІС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Полюс-Сервiс»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13981494;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію: 

www.polus-servis.pat.ua.

Директор Сокол Валерiй Анатолiйович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМБІКОРМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «КОМБІКОРМ»;
Організаційно–правова форма: Приватне акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 00686747;
Місцезнаходження: 52410, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Сурсько-

Михайлівка, вул. Леніна, 1;
Телефон/ факс: (05669) 3-01-42;
Електрона поштова адреса: kombikorm@impulce.dp.ua;
Адреса сторінки в мережі інтернет: prat-kombikorm.orbita.dp.ua;
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.

Текст повідомлення
Посадова особа голова наглядової ради Мележик Людмила Михайлiвна склала по-

вноваження за власним бажанням. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.9154%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 20.04.2012 
року.

Обрана головою наглядової ради Мартиновська Лiдiя Григорiвна згiдно рiшення 
засiдання наглядової ради вiд 17.04.2013 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.3263%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередньо займала посаду члена на-
глядової ради емiтента. Обрана на термін вiдповiдно до вимог статуту.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «КОМБІКОРМ» Мартиновський В.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІП РО-
ПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»;
Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01374010;
Місцезнаходження емітента: 49022, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 2;
Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (056) 373-99-55;
Електронна поштова адреса емітента: sales@dzmgbk.com.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://dzmgbk.com.ua;
Вид особливої інформації відповідно: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На пiдставi Протоколу загальних зборів №1 вiд 19.04.2013 р. виникла особлива 

iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:
Звільнено Голова Ревізійної комісії Городецьких Анастасія Володимирівна (посадова 

особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою 
у статутному капiталi Товариства та перебувала на данiй посадi з 24.02.2011 р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Звільнено Член Ревізійної комісії Гаупт Тетяна Юріївна (посадова особа не надала зго-
ди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства та перебувала на данiй посадi з 24.02.2011 р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Призначено на посаду Голова Ревізійної комісії Антонов Андрій Вячеславович (посадова 
особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства та призначено терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала 
особа: Викладач кафедри соціальних дисциплін Дніпропетровського гуманітарного університету. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Призначено на посаду Член Ревізійної комісії Городецьких Анастасія Володимирівна (по-
садова особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства та призначено терміном на 3 (три) роки. Інші по-
сади, які обіймала особа: Директор, ТОВ «НЛЦ». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має.

За рішенням Наглядової Ради № 19/04/2013 від 19.04.13 р. було прийнято рішення:
Звільнено В. о. Голови Правління Богдан Ігор Миколайович (посадова особа не надала 

згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства та перебувала на данiй посадi з 12.01.2012 р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Призначено на посаду Голови Правління Богдан Ігор Миколайович (посадова особа не 
надала згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства. Строк, на який призначено особу, не визначено. Інші посади, які 
обіймала особа: В.о. Голови Правління ПАТ «ДЗМЗБК». Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має.

Звільнено Член Правління Пустовойт Володимир Григорович (посадова особа не надала 
згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства та перебувала на данiй посадi з 10.11.2005 р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Призначено на посаду Член Правління Ткаченко Максим Сергійович (посадова особа не надала 
згоди для розкриття паспортних даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства. Строк, на який призначено особу, не визначено. Інші посади, які обіймала особа: енергетик, 
ПАТ «ДЗМЗБК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Правління Богдан Ігор Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Юридична 
компанія «Правозахист Інвест»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35985756;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: pravozahist_inv.proemitent.info.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «ЄВРАЗ Днiпро-

дзержинський коксохiмiчний завод»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 51901, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпро-

дзержинськ, вул. Колеусiвська, б. 1;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393085;
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0569) 56-79-83, (0569) 56-79-60;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серiя А01 №237035;
1.7. Дата державної реєстрації: 19.04.1996 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

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

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 1034451 887072
Основні засоби (за залишковою вартістю) 419760 509625
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 65836 89084
Сумарна дебіторська заборгованість 425557 168167
Грошові кошти та їх еквіваленти 7062 373
Власний капітал 499089 746254
Статутний капітал 170584 170584
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 328505 575593
Довгострокові зобов'язання 44741 41414
Поточні зобов'язання 490621 99404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.0789 -0.3622
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0.0789 -0.3622

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 682337284 682337284
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 499089 746254
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.
Уповноваженими органами управління Товариством є: Загальні збори акціонерів, Нагля-

дова рада, Генеральний Директор. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Гене-
рального Директора здійснюється Ревізійною комісією, яка є органом контролю Товариства.

Інформація про посадових осіб емітента.
Генеральний директор – Рафальський Павло Миколайович
Голова Ревiзiйної комісії – Борисюк Тимур Володимирович
Голова Наглядової ради – TOLLIPONE LTD
Член Наглядової ради – HEATSHINE HOLDINGS LTD
Член Наглядової ради – BOLKIVIROS HOLDINGS LTD
Член Наглядової ради – CHANTUSOS HOLDINGS LTD
Інформація про засновників емітента.
Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України
Власників юридичних осіб – 22 – 99,7207 %.
Власників фізичних осіб – 4171 - 0.2793 %.
Усього - 100 %.

4. Інформація про цінні папери емітента
Вид паперу – Акції. Форма випуску – бездокументарна. Тип – Іменні прості. Кількість – 682 

337 284 Всі акції розміщені. Лістинг акцій не проводиться.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
У звітному періоді будь-яких змін щодо особи, яка веде облік прав власності на цінні 

папери товариства у депозитарній системі не було.
6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
Зазначається про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових збо-

рів та у разі їх непроведення вказуються причини.
У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не 

відбулись, емітент має розкрити причини. 

Вид загаль-
них зборів*

чергові позачергові

X

Дата проведення 18.04.2012 р. 

Кворум зборів** 94.917

Опис

Питання порядоку денного:
1. Про обрання робочих органiв Загальних Зборiв акцiонерiв.
2. Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк.
4. Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2011 рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк.
6. Про затвердження порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi То-
вариства у 2011 роцi.
7. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв.

Опис

9. Про прийняття рiшення про затвердження змiн до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ 
Днiпродзержинський КХЗ».
10. Про прийняття рiшення про затвердження змiн до Положення про Нагля-
дову раду.
11. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
12. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
Ради Товариства.
13. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
14. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
Всi питання порядку денного були розглянутi, рiшення по них прийнятi. 

7. Інформація про дивіденди
Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ» від 

18 квітня 2012 року прийняте рішення дивiденди за результатами господарської дiяльностi 
Товариства за 2011 рiк не сплачувати.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного това-

риства «ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (далі «Товариство»), яка 
включає звіт про фінансовий стан (баланс) станом на 31 грудня 2012 року, звіт про сукупні 
доходи та збитки (звіт про фінансові результати), звіт про зміни в капіталі (звіт про власний 
капітал) та звіт про рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих 
аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 

цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі – 
МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та вико-
ристання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової 
звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та за-
стосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі ре-

зультатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до 
Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, 
що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та пояснювальних приміток до фінансової звітності. Відбір процедур залежить 
від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих помилок фінансо-
вої звітності внаслідок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного 
представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповіда-
ють обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб’єктів господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової 
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального 
представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази забезпечують достатню та обґрунто-
вану основу для висловлення нашої думки щодо цієї фінансової звітності.

Висновок
На нашу думку, дана фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан ПАТ «ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» станом на 
31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 
на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей висновок (звіт) підготовлений відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при 

розкритті інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29 вересня 2011 року.

На нашу думку, вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року не є 
меншою за статутний капітал та відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині 
третій статті 155 Цивільного кодексу України.

На нашу думку, інформація, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом 
з фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2012 року, не містить суттєвих невідповідностей.

Ми виконали перевірку дотримання Товариством вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства» щодо виконання значних правочинів.

Ми переконались, що рішення про вчинення трьох значних правочинів, які не перевищу-
вали 25 відсотків вартості активів Товариства, приймались Наглядовою радою згідно вимог 
законодавства та Статуту Товариства.

Рішення про вчинення двох значних правочинів, які перевищували 25 відсотків вартості 
чистих активів Товариства, приймалось Загальними зборами акціонерів Товариства.

На підставі данних до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, 
що Товариство дотримувалося вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

Ми виконали процедуру оцінки стану корпоративного управління Товариства на відповід-
ність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

У Товаристві створено наступні органи управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, Виконавчий орган, Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпора-
тивного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням Загаль-
них зборів акціонерів. Функціонування органів корпоративного управління регламентується 
Статутом. На нашу думку прийнята та функціонуюча система корпоративного управління 
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
Товариства відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання 
розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контр-
оль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через 
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», ми виконали процедури необхідні 
для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєво-
го викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудито-
ра, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності». Нами бкли подані запити до 
управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на нашу думку, 
можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому 
числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали ро-
зуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та 
корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику. Суттєвих 
проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку 
не виявлено.

Генеральний директор ТОВ Аудиторська фірма «ІНСАЙДЕР» Терещенко О.В.
Сертифікат аудитора серії А №006653, виданий Аудиторською палатою України 24 грудня 

2009 року, рішення №209/3, термін дії до 24 грудня 2014 року. Диплом ACCA DipIFR 1768160 
від 09.12.2010 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ІНСАЙДЕР», ідентифі-
каційний код 32281420, зареєстроване 05 грудня 2002 року виконавчим комітетом Дніпро-
петровської міської Ради, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 1 
224 120 0000 020515, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 
415607.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3104 від 
26.12.2002 року.

Адреса: вул. Набережна Леніна, 29-А, м. Дніпропетровськ, 49600, тел. 744-33-06; 371-61-
42; 371-61-40.

Договір на надання аудиторських послуг № 12-12/А/553 від 02.10.2012 р.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 19.04.2013 
р., річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.dkhz.com.ua, 19.04.2013 р.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Генеральний директор Рафальський Павло Миколайович
19.04.2013 р. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛІЯ»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ЕЛІЯ»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00308904;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна, 1;
1.5. Телефон керівника емітента: (0562) 36-57-75;
1.6. Електрона поштова адреса емітента: eliya@atrep.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 00308904.infosite.com.ua;
1.8. Вид особливої інформації: про зміну cкладу посадових осіб.

Текст повідомлення

Дата прийнят-
тя рішення

Зміни (призначе-
но або звільнено)

Посада ПІБ фізичної особи або повне на-
йменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи,або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи

Володіє част-
кою у СК %

18.04.2013 р. Звільнено Директор Островський Дмитро Аркадійович Паспорт АК № 274030, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропе-
тровській області 07.10.1998 р.

0,30

18.04.2013 р. Звільнено Член 
дирекції

Горбатенко Денис Анатолійович Паспорт АН № 492558, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетров-
ській області 20.06.2006 р.

0,26

18.04.2013 р. Звільнено Член 
дирекції

Забарна Аза Михайлівна Паспорт АН № 304920, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській області 07.02.2005 р.

0,26

18.04.2013 р. Звільнено Член Нагля-
дової ради

Шишкіна Олена Олегівна Паспорт АН № 362012, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетров-
ській області 31.03.2005 р.

0,24

18.04.2013 р. Призначено Директор Островський Дмитро Аркадійович Паспорт АК № 274030, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропе-
тровській області 07.10.1998 р.

0,30

18.04.2013 р. Призначено Член Нагля-
дової ради

Горбатенко Денис Анатолійович Паспорт АН № 492558, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетров-
ській області 20.06.2006 р.

0,26

Зміни посадових осіб відбулись відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 
18.04.2013 року. Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Органи управління (Дирекція) та член Наглядової ради відкликані за рішенням за-
гальних зборів акціонерів від 18.04.2013 р. Відкликані особи працювали на посаді 2 роки. Всі 
посадові особи призначені на строк відповідно до Статуту.

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

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

Директор Островський Д.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Менеджмент 
Технолоджіз»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 32987822;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: mt.proemitent.info.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Пересувна 
механізована колона №2»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01351836;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: 01351836.smida.gov.ua.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА»

Ідентифікаційний код: 00292923.
50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Акціонерна, 1.
Т.: (056) 404-45-38, ф.: (056) 404-45-46.
Irina.Onatskaya@heidelbergcement.com.
www.stokmarket.gov.ua.

ПОВІДОМЛЯЄ 
про технічну помилку в Персональному повідомленні про проведення Загальних зборів 

акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна» на 25 квітня 
2013 року, що було опубліковане в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» №56 від 22.03.2013 р. на стор. 42-43, а саме:

– в абзаці 3 вказану дату «28» лютого 2013 року» слід читати як «19» квітня 2013 року».
Голова Правління 

Публічного акціонерного товариства  «ХайдельбергЦемент Україна» 
Сильвио Тиде
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ДО УВАГи АКцІОнЕРІВ 

ПАт «ЗнВКІф «СтРАтЕГІчнІ ІнВЕСтицІЇ»
ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКОВАний 

ВЕнчУРний КОРПОРАтиВний ІнВЕСтицІйний фОнД «СтРАтЕГІчнІ ІнВЕС
тицІЇ»,  місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 
повідомляє, що в повідомленні про проведення річних загальних зборів акці-
онерів ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ», які відбудуться 26 квітня 
2013 року об 11:00 (повідомлення було опубліковано в друкованому виданні  
«Відомості НКЦПФР» № 57 (1561) від 25.03.2013 р., стор. 14-15),  було до-
пущено технічну помилку, а саме: в інформації «Основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)» у наведеному показнику 
«Чистий прибуток (збиток) за попередній період» слід читати «8 485» за-
мість «8 523». Таким чином, в зв’язку із самостійно виявленою помилкою, 
раніше   наведений показник «Чистий прибуток (збиток) за попередній пері-
од «8 523» вважати недійсним. Вся інша інформація, зазначена у раніше опу-
блікованому повідомленні, відповідає дійсності.

наглядова рада товариства.  
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ПОВІДОМЛЕннЯ про виникнення особливої інформації про емітента
 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ОДЕСЬКЕ СПЕцІАЛІЗОВАнЕ МОнтАЖнОнАЛАГОДЖУВАЛЬнЕ 
ПІДПРиЄМСтВО «хАРчОПРОМАВтОМАтиКА»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 20928810
1.4. Місцезнаходження емітента 65005, Одеська область, м .Одеса, вул. Бугаївська, 35
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0487380001
1.6. Електронна поштова адреса емітентаlaw@ppav.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації ppav.com.ua .
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. Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента  

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-

НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОПРОМАВТОМАТИКА» від 22.04.2012 року, 
відповідно до Статуту Товариства, до складу посадових осіб внесено зміни: звільнено з по-
сади члена правління Гридіна Валерія Прокоповича, паспорт серії КЕ № 851449 , виданий 
Приморським РВ УМВС України в Одеській області 17.11.1997 р. за власним бажанням. Пе-
ребував на посаді з 22.03.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0275 %. 
Замість звільненої особи нікого не призначено.Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова Правління Гапуніч Аркадій Вікторович

ПОВІДОМЛЕннЯ ПРО ПРОВЕДЕнІ ПОЗАчЕРГОВІ ЗАГАЛЬнІ ЗБОРи АКцІОнЕРІВ 
тА ПРО МОЖЛиВІСтЬ РЕАЛІЗАцІЇ ПЕРЕВАЖнОГО ПРАВА 

шАнОВний АКцІОнЕР

ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«СтРАхОВА КОМПАнІЯ «фІДЕМ ЛАйф»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «CТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕМ ЛАЙФ» 
(надалі - Товариство) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17 вересня 2008 року № 514-VI із змінами і доповненнями, повідомляє Вас про те, що 
позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства від 10 квітня 2013 року 
було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шля-
хом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за ра-
хунок додаткових грошових внесків на 552 797,00 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі сімсот 
дев’яносто сім гривень 00 копійок) до розміру 46 500 000,00 (сорок шість мільйонів 
п’ятсот тисяч гривень 00 копійок).

У зв’язку з вищезазначеним рішенням, позачергові Загальні збори акціонерів То-
вариства прийняли рішення здійснити приватне розміщення акцій Товариства та за-
твердили протокол рішення про приватне розміщення акцій Товариства на наступних  
умовах:

Розміщуються акції прості іменні у кількості 552 797 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі 
сімсот дев’яносто сім) штук, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на загаль-
ну номінальну вартість 552 797,00 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі сімсот дев’яносто сім 
гривень 00 копійок). 

Усі акціонери мають рівні права на придбання акцій Товариства, щодо яких при-
йнято рішення про приватне розміщення, пропорційно частці належних їм простих 
акцій у загальній кількості простих акцій.

Форма існування акцій Товариства – бездокументарна. 
Не передбачається розміщення привілейованих акцій. 
Ціна розміщення акцій Товариства  - 126,63 (сто двадцять шість гривень 63 копій-

ки) гривень за 1 (одну) акцію, що вище номінальної та ринкової вартості акцій Товари-
ства.

Умовами розміщення акцій не передбачається отримання уповноваженими осо-
бами Товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від викорис-
тання свого переважного права на придбання акцій.

З метою використання свого переважного права на придбання акцій акціонер То-
вариства у строк з «11» квітня 2013 року до «24» червня 2013 року включно подає 
уповноваженій особі Товариства, особисто або через уповноваженого представника, 
письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в 
сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно 
бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), 
кількість акцій, що ним придбаваються. Товариство видає акціонеру письмове 
зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

Укладення договорів з першими власниками акцій Товариства на першому і друго-
му етапах починається, провадиться і закінчується за адресою:

м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 3, поверх 3, зал-засідань «Амстердам».
Строк укладення договорів з першими власниками з «25» червня 2013 року по 

«15» липня 2013 року (включно). Дата початку укладання договорів з першими влас-
никами «25» червня 2013 року; дата закінчення укладання договорів з першими влас-
никами «15» липня 2013 року.

Дати початку та закінчення першого етапу укладення договорів з першими влас-
никами акцій – з «25» червня 2013 року по  «05» липня 2013 року (включно). На 
першому етапі укладаються договори купівлі-продажу акцій з акціонерами, які реалі-
зували своє переважне право, а саме надали заяву та сплатили 100% вартості акцій, 
що ними придбаваються.

Дати початку та закінчення другого етапу укладення договорів з першими власни-
ками акцій – з «06» липня 2013 року до 18-00 «15» липня 2013 року. На другому етапі 
реалізуються акції, які не були розміщені протягом першого етапу. 

Для придбання акцій на другому етапі акціонер Товариства протягом другого 
етапу подає уповноваженій особі Товариства, особисто або через уповноваженого 
представника, заяву із зазначенням кількості акцій, яку він бажає придбати. У день 
подання заяви на її підставі укладається договір купівлі-продажу акцій. Повна опла-
та згідно договорів, укладених на другому етапі, повинна бути здійснена до дня за-
твердження Наглядовою Радою Товариства результатів укладення договорів з пер-
шими власниками .

Оплата акцій здійснюється виключно шляхом грошових внесків у безготівковій 
формі в іноземній вільноконвертованій валюті – доларах США, згідно з умовами при-
ватного розміщення акцій на розрахунковий рахунок №26503004121010, відкритий в 
Філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300379, м. Київ, за рахунок власних 
коштів акціонерів. 

Оплата здійснюється за офіційним курсом НБУ на «10» квітня 2013 року, який 
складає 799,30 гривень (сімсот дев’яносто дев’ять гривень тридцять копійок)  за  
100 (сто) доларів США.

Уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо про-
ведення дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення є Голова Правлін-
ня Товариства.

22 квітня 2013 року
_______________________ 

Голова Правління 
ПрАт «СК «фідем Лайф»

ВiДКРитЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ВОЛОДиМиР
ВОЛинСЬКЕ ПiДПРиЄМСтВО «РОДЮчiСтЬ»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - Вiдкрите акцiонерне товариство «Володимир-
Волинське пiдприємство «Родючiсть».1.2. Організаційно-правова форма - Відкрите акціо-
нерне товариство.1.3. Місцезнаходження емітента - Україна Волинська обл. 44700 м. 
Володимир-Волинський вул. Н.Ужвiй, 3.1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 
05487685.1.5. Міжміський код та телефон – 0334223540.1.6. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента - АОО №570147.1.7. Дата державної реєстрації - 09.07.2008 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації - 05487685.infosite.com.ua 

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента (тис.грн.) (звітний/
попередній періоди)

Усього активів 3158,8 / 3295,2 Основні засоби (за залишковою вартістю) 2398/ 2506,7 
Довгострокові фінансові інвестиції 0/ 0 Запаси 0 /0 Сумарна дебіторська заборгованість 328 
/ 320,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 0 / 4,2 Власний капітал 2477,8/2320,5 Статутний ка-
пітал 567,8 / 567,8 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 335,2 / 177,9 Довгостро-
кові зобов'язання 207,2 / 182,4 Поточні зобов'язання 473,8 / 792,3 Чистий прибуток (збиток) 
157,3 /25,4 Вартість чистих активів 3477,8 /2320,5 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників По-
садові особи емітента: Голова правлiння Савчук Володимир Олександрович; Член правлiння 
Торба Григорiй Миколайович; Член правлiння Семченко Микола Дмитрович; Голова нагля-
дової ради Зай Свiтлана Олексiївна; Член наглядової ради Савчук Андрiй Володимирович; 
Член наглядової ради Жук Василь Петрович; Голова ревiзiйної комiсiї Воєвода Олександр 
Олександрович; Член правлiння Головний бухгалтер Вербицька Вiкторiя Володимирiвна; 
Член правлiння Гендис Володимир Iванович; Член ревiзiйної комiсiї Савчук Любов 
Прокопiвна; Член ревiзiйної комiсiї Кавкiн Володимир Iллiч. 

Засновники емітента: Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Во-
линській області 

4. Інформація про цінні папери емітента 1. Акція проста документарна іменна. Кількість 
- 2 271 240 шт. Лістинг – не здійснювався.

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

6. Інформація про загальні збори Загальні збори акціонерів не скликались через від-
сутність коштів.

7.Інформація про дивіденди За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку Приватна аудиторська фірма «Серко» (код 
за ЄДРПОУ 20135311), свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм від 26 січня 
2001 року № 0383. Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фі-
нансовий стан відкритого акціонерного товариства «Володимир-Волинське підприємство 
«Родючість» за станом на 31 грудня 2012 року, а також фінансові результати за рік, що за-
кінчився на зазначену дату, відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтер-
ського обліку та звітності в Україні.Директор С. М. Кориневський .Сертифікат серії А № 1390, 
виданий Аудиторською палатою України 30 червня 1994 року. Рішенням АПУ термін дії сер-
тифікату продовжено до 30 червня 2013 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення Дата розкриття повного 
тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок 
цінних паперів - 16.04.2013.Річна інформація опублікована на сторінці 05487685.infosite.
com.ua.

10. Підпис 10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформа-
ції та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 10.2. Голова правління 
Савчук Володимир Олександрович
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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 
«ЛиСичАнСЬКий 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. Мічурі-

на, 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 емітентом 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 складу 

посадових осіб: Наглядова рада (протокол № 23 (2013) від 17.04.2013 року).
Дата прийняття рішення: 17.04.2013 року.
Зміст рішення та інформації про посадових осіб:
- призначено Голову Наглядової ради Полежаєву Галину Леонідівну (паспорт ЕМ 

№ 903874 виданий 26.06.2001р. Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй області) 
строком на 3 (три) роки. Володіє 0,0003% статутного капіталу емітента. З 2000 по 2005 рік 
головний бухгалтер МПВКП «Легіон», з 2006 по 2009 рік головний бухгалтер ТОВ «Енерге-
тична інвестиційна компанія», з 2009 року член Наглядової ради ПАТ «Лисичанський скло-
завод «Пролетарій», з 2011 року голова Наглядової ради ПАТ «Лисичанський склозавод 
«Пролетарій». Відомості відносно інших періодів діяльності не відомі;

- призначено заступника Голови Наглядової ради Светенко Юлію Анатоліївну (паспорт 
СВ № 848356 виданий 25.12.2003р. Хортицьким РВ УМВС України у Запорізькій області) 
строком на 3 (три) роки. Володіє 0,0002% статутного капіталу емітента. З 2007 по 2008 рік 
начальник юридичного відділу ТОВ «Торговий дім «Флоат-центр», з 2008 по 2009 рік дирек-
тор ТОВ «Гласспром», з 2010 по 2011 рік директор ТОВ «ТД «Пролетарій», з 2011 року зай-
мала посаду заступника голови Наглядової ради ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролета-
рій». Відомості відносно інших періодів діяльності не відомі;

- призначено секретаря Наглядової ради Овчаренко Дмитра Олександровича (паспорт 
ЕМ № 178206 виданий 27.04.1999р. 1 МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській 
області) строком на 3 роки. Володіє 0% статутного капіталу емітента. З 2004 по 2006 рік 
юрисконсульт ВАТ «Лисичанський желатиновий завод», з 2006 по 2007 рік старший юрис-
консульт ВАТ «Лисичанський желатиновий завод», з 2007 по 2009 рік юрисконсульт юри-
дичного відділу ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», з 2009 року юрисконсульт 
1 категорії юридичного відділу ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій». Відомості від-
носно інших періодів діяльності не відомі.

Підстави рішення: статутні повноваження Наглядової ради.
Обґрунтування змін: волевиявлення членів Наглядової ради.
Зазначені посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини.
2.2. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу 

посадових осіб: Наглядова рада товариства (протокол № 23 (2013) від 17.04.2013 року).
Дата прийняття рішення: 17.04.2013 року.
Зміст рішення та інформація про посадову особу:
- призначено члена правління — заступника голови правління з правових питань та 

корпоративного управління Бєлуху Максима Борисовича (паспорт ЕМ № 120997 виданий 
30.03.1999р. Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області) на строк до 
12.06.2014 року. Володіє 0,0002% статутного капіталу емітента. З 2001 по 2002 рік юрискон-
сульт ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», з 2002 по 2009 рік заступник начальника 
юридичного відділу ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», з 2009 року начальник 
юридичного відділу ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», з 2009 року член Нагля-
дової ради ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», з 2011 року секретарь Наглядової 
ради ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».

Підстави рішення: статутні повноваження Наглядової ради.
Обґрунтування змін: волевиявлення членів Наглядової ради.
Зазначена посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-

чини.
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. В.о. Голови правління            ________________  Ю.М. Барановський
(підпис)

М.П.
18.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО  
«МЕтАЛiСт»

Річна  
інформація емітента  

за 2012 рік

1.Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «МЕТАЛIСТ»

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 21750320

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації — 21750320.infosite.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КАПРЕМБУД»
РІчнА ІнфОРМАцІЯ

емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Капрембуд»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 03335209
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію.

WWW.kapremstroy.sevdep.com

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ПЕРЛинА» 

Особлива інформація 
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Перлина»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 01553899
Місцезнаходження емітента: 43000 м.Луцьк Волинської обл. пр.Волі,7
номер телефону керівника емітента: 0332725191

текст повідомлення: 
15.04.2013 звільнено Директор Тяпунова Тамара Леонтіївна АС 416347 19.05.1998 Луць-

ким МВ УМВС України у Волинськiй областi55,61 Зміст інформації: займала посаду дирек-
тора з 1998 року. Звiльнена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв № 1-04/13 вiд  
15 квітня 2013 року.

15.04.2013 призначено голова Ревiзiйної комiсiї Тяпунова Тамара Леонтіївна АС 416347 
19.05.1998 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 55,61 Зміст інформації: Призна-
чена на посаду термiном на 3 роки. Попередня посада директор.Судомостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

15.04.2013 призначено Директор Павлова Тетяна Олександрiвна АС 324622 14.08.1997 
Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi 10,51. Зміст інформації:Призначена на по-
саду термiном на 3 роки. Попередня посада Голова наглядової ради. Судомостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.

15.04.2013 звільнено Голова наглядової ради Павлова Тетяна Олександрiвна АС 324622 
14.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi.10,51 Зміст інформації:Займала 
посаду Голови наглядової ради з 2010року. Звiльнена згiдно рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв № 1-04/13 вiд 15 квітня 2013 року.

15.04.2013 призначено Голова наглядової ради Тяпунов Юрiй Олександрович АС 806284 
01.02.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 13,46 Зміст 
інформації:Призначений на посаду термiном на 3 роки.Судомостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

15.04.2013 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Тяпунов Юрiй Олександрович АС 806284 
01.02.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi13,46 Зміст інформації: Займав 
посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 2010року . Звiльнений згiдно рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв № 1-04/13 від15 квітня 2013 року.

15.04.2013 призначено Член наглядової ради Римарчук Людмила Павлiвна АС 523817 
05.12.1998 МВ УМВС України у Волинськiй областi Зміст інформації:Призначена на посаду 
термiном на 3 роки. Попередня посада головний бухгалтер.Судомостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

15.04.2013 Звільнено Член наглядової ради Маркiна Лiдiя Михайлiвна АС 093966 
27.09.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 9,24. Зміст інформації: Займала 
посаду члена наглядової ради з 2010 року. Звiльнена згiдно рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв № 1-04/13 вiд 15 квітня 2013 року.

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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ЗАКРитЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
№8 “РiВнЕАГРОСПЕцМОнтАЖ”

Річна інформація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 

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

1. Повне найменування емітента Закрите акцiонерне товариство №8 
"РiВнЕАГРОСПЕцМОнтАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 01353686
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
який розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.stockmarket.gov.ua

В.о. голови Правлiння ____________ Котляр Ольга Георгiївна

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“АЕРОн” 

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
"АЕРОН" 

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

34851178

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

http://aeron.emit.com.ua

В.о. Директора      Юрко М.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРАЇнСЬКий iннОВАцiйний БАнК»

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

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

філії
2.текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство «Український інноваційний банк» (далі – Банк) повідом-
ляє, що з метою впровадження централізованої системи управління в Банку Наглядова рада 
Банку прийняла рішення (протокол Наглядової ради Банку № 9 від 18.04.2013) про припи-
нення з 21 червня 2013 діяльності Харківської філії ПАТ «Укрінбанк» шляхом реорганізації її 
у Харківське центральне відділення ПАТ «Укрінбанк».Місцезнаходження філії:  61052, м. 
Харків, вул. Полтавський шлях, 5

Харківська філія ПАТ «Укрінбанк» діяла на підставі Положення про Харківську філію 
ПАТ «Укрінбанк» та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому зако-
нодавством України.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. Голови Правління     М.П. Вівчар 19.04.2013

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
тЕЛЕРАДiОКОМПАнiЯ «ВЕСЕЛКА»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23224848
1.4 Місцезнаходження емітента:27500,Кіровоградська обл.,м.Світловодськ,вул.Калiнiна, 18
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (05236) 2-99-09
1.6 Електронна поштова адреса емітента: tvveselka@mail.ru
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.veselka.pat.ua
1.8 Вид особової інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 2. текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ ТРК «Веселка» ( протокол від 19.04.13.)
У зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ревізора, обрано Ревізором Товариства 

ПрАТ ТРК «Веселка» Боровика Павла Олександровича, паспорт серія ЕВ № 214182 виданий 
21.10.08. Свiтловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській обл. строком на 2 роки (до 
проведення чергових Загальних зборів). Розмір пакета ПрАТ ТРК «Веселка» - 1 акція, що 
становить 0,025% в статутному капіталі емітента. Протягом своєї діяльності займав наступ-
ні посади: ПрАТ ТРК «Веселка» заступник Генерального директора, з 16.06.10. Голова Реві-
зійної комісії ВАТ ТРК «Веселка», з 26.04.11. Ревізор ПрАТ ТРК «Веселка». Непогашеної су-
димості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має. 

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2 Генеральний директор                                                           Гуртова А.В. 22.04.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«хЕРСОнСЬКий СУДнОБУДІВний ЗАВОД».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14308500.
1.4. Місцезнаходження емітента: 73019, Карантинний острів, 1, м. Херсон.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0552) 27-49-22.
1.6. Електронна поштова адреса емітента : Tatyana.Kargapoltseva@kherson-shipyard.com
1.7. Адреса веб-сайта в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://14308500.smida.gov.ua.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення.
Рішенням Наглядової ради від 17.04.2013р. (Протокол № 40) припинено повноваження 

та звільнено за власним бажанням Генерального директора ПУБЛІЧНОГО акціонерного то-
вариства «Херсонський суднобудівний завод» Федіна В.В. (паспорт АЕ 032643). Посадова 
особа перебувала на посаді 10 місяців. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента 
ПАТ «ХСЗ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «ХСЗ» (Протокол № 40 від 17.04.2013р.) при-
значено Генеральним директором ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства «Херсонський суд-
нобудівний завод» федака Олега Павловича .(паспорт МО 661695, виданий Комсомоль-
ским РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi 25.02.1999р.) з 18.04.2013р., та наділено 
його повноваженнями Генерального директора ПАТ «ХСЗ» згідно Статуту. Посадову особу 
обрано терміном на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента ПАТ «ХСЗ» — 
0,000611%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Генеральний директор  О.П. федак.

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРи
СтВО «нОВОКАхОВСЬКий ЗАВОД СиЛiКАтнОЇ цЕГЛи»

1.2. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента - Херсонська обл. 74900,. м. Нова Каховка , 

Iндустрiальна,13
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05520359
1.5. Міжміський код та телефон - 0554945132
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - АОО № 468370
1.7. Дата державної реєстрації - 30.09.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - nk-tsegla.in.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента(тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2830.4 2889,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2130 2288,7
Запаси 559,4 280,5
Сумарна дебіторська заборгованість 72,2 106,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 26,8
Власний капітал 989,9 1279,9
Статутний капітал 3742,3 3742,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2947,5 -2816,9
Поточні зобов’язання 1840,5 1609,9
Чистий прибуток (збиток) -130,6 -369,8
Вартість чистих активів 989,9 1279,9

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента. Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, 

директор.
Інформація про посадових осіб емітента. Директор Слiпий С. М., головний бухгалтер 

Яцюк А. А., голова наглядової ради Слiпий О. С., члени наглядової ради Слiпий О. С.
4. Інформація про цінні папери емітента 1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - бездо-

кументарна, іменні прості. Тип - Іменні прості . Кількість - 3 742 300. Акцiї Товариства на 
бiржу не виставлялись та до лiстiнгу не включенi

5. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори відбулися 12.05.2012, кворум 
(97.7%).

по всіх питаннях порядку денного було прийнято рішення. 
6. Інформація щодо аудиторського висновку. Аудитор вважає, що отримав достатнi та 

вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення власної думки. Надана до перевiрки фiнансова 
звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi до вибраної концептуальної основи - П(С)БО, 
згiдно з даними регiстрiв бухгалтерського облiку та виконана у повному обсязi. Звертаємо 
увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни 
в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть 
вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення 
дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б 
мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. Осно-
вні відомості про аудиторську фірму приватне підприємство « Аудиторська фірма «Партне-
ри».ідентифікаційний код -37959758,свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів № 4523 від 5 липня 2012року,місцезнаходження: м. Херсон, вул. І. Кули-
ка,  135-а, оф.88,тел.: 050 5982612, факс (0552) 515406: afpartneru@mail.ua. 

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

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній 
базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів -19.04.2013 р.

Річна інформація опублікавана на сторінці nk-tsegla.in.ua в мережі Інтернет – 22.04.2013 р. .
8. Підпис

8.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
8.2. Директор С.М. Слiпий 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.04.2013

(дата)
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
КОДИ

Дата (рік, місяць. число) 2013 01 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальнісгю «Реєстратор 
цінних паперів «СІРІУС»                                                                 за ЄДРПОУ

23775212

Територія .:_ДОНЕЦЬКА ________________________________ за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова 
форма господарювання Приватне підприємство                           за КОПФГ

120

 Орган державного управління                                                     за СПОДУ О
Вид економічної діяльності Оброблення даних, розміщення
 інформації на веб-вузлах і пов'язана з ни                      діяльність за КВЕД

63.11

 Середня кількість працівників 3
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса проспект Маяковського, буд. 7, м. ДОНЕЦЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 83001
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС
на 31 грудня 2012 р.

 ФормаN1        Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець

АКТИВ
ряд-
ка

звітного 
періоду

звіт-
ного

пері-
оду

1 2 3 4
І. необопотні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 - -
первісна вартість 011 - -
накопичена амортизація 012 ( - ) ( - )
Незавершені капітальні інвестиції 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 - -
первісна вартість 031 - -
знос 032 ( - ) ( - )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
первісна вартість 03б - -
накопичена амортизація 037 ( - ) ( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 040 - -
інші фінансові інвестиції 045 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -
- -

Справедлива (залишкова) вартість 
інвестиційної нерухомості

055 - -

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 05б - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( - ) ( - )
Відстроченіподатковіактиви ОБО - -
Гудвіл Об5 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом І 080 - -
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 1БО 79 23
первісна вартість 1б1 79 23
резерв сумнівних боргів lб2 ( - ) ( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 180 - -
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - ~ -
Інша поточна дебіторська заборгованість ПО - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 90 138
у тому числі в касі 231 - -
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 1 -
Усього за розділом ІІ 260 170 161
 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 - -
 ІV.Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 170 161

Пасив
Код 

рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
.

звітного періоду
1 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 100 100

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

350 44 35

Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 370 ( - ) ( - )
Накопичена курсова різниця 375 - -
У сього за розділом І 380 144 135
Частка меJШIості 385 - -
11. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
ІНlllі забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових 
резервах

416 - -

ЗаЛИlllОК сформованого призового фонду, 
що підлягає виплаті

417 - -

переможцям лотереї
ЗаЛИlllОК сформованого резерву на виплату 
джек-поту,

418 - -

не забезпеченого сплатою участі у лотереї
Цільове фінансування
2

420 - -

У сього за розділом 11 430 - -
ІІІ. Довгостро»ові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - -
Інші довгострокові зобов’язання 470 - -
Усього за розділом ІІІ 480 - -
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 26 26
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 вибуТГЯ,
утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов’язання 610 - -
Усього за розділом ІУ 620 26 26
У. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 170 161

Керівник   ЛАПУШИНСЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА 
Бухгалтер   ГІЗАТУЛІН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку З

КОДи
Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01

Підприємство товариство з обмеженою відповідальністю 
Реєстратор цінних паперів «СІРІУС»                                               за єдрпоу

23775212

Територія ДОНЕЦЬКА                                                                    за КОАТУУ 1410136300
Орган державного управління                                                       за СПОДУ О
Організаційно-правова форма 
господарювання Приватне підприємство                                      за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності Оброблення даних, розміщення 
інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність                за КВЕД

63.11

Складено (зробити позначку «у» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру: тис. rpн.

ЗВІт ПРО фІнАнСОВІ РЕЗУЛЬтАти
за Рік 2012 р

Форма N2                            Код за ДКМЦ 1801003.
І. фІнАнСОВІ РЕЗУЛЬтАти

найменування показника
Код

рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації ПРОДУІЩії (товарів, 
робіт,послуг)

010 150 296

Податок на додану вартість 015 ( - ) ( - )
Акцизний збір 020 ( - ) ( - )

025 ( - ) ( - )
Інші вирахування з доходу 030 ( - ) ( - )

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСГЮ «РЕЄСтРАтОР цІнних ПАПЕРІВ «СІРІУС»
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Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) 035 150 296
Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робіт, послуг) 040 ( - ) ( - )
Валовий:
прибуток 050 . 150 296
збиток 055 ( - ) ( - )
Інші операційні доходи 060 1 -
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і

061 - -

сільськогосподарської ПРОДУІЩії, одержаних 
унаслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати 070 ( 160 ) ( 228 )
Витрати на збут 080 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 090 ( - ) ( - )
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів

091 - -

сільськогосподарської ПРОДУІЩії, одержаних 
унаслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 - 68
збиток 105 ( 9 ) ( - )
Доход від участі в капіталі 11 О - -

-
Інші фінансові доходи 120 - « -
Інші доходи

1
130 - -

Фінансові витрати 140 ( - . ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 150 ( - ) ( - )

1 2 З 4

Інші витрати ]60 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті

165 - -

Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток ]70 - 68
збиток 175 ( 9 ) ( )
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття

унаслідок припинення діяльності 176 - -
ут. ч. збиток від припиненої діяльності та/або 
збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття
унасЛІДОК припинення діяльності 177 ( - ) ( - )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - 24
Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185 - -

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 - 44
збиток 195 ( 9 ) ( - )
Надзвичайні:
доходи 200 - -
витрати 205 ( - ) ( - )
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:
прибуток 220 - 44
збиток 225 ( 9 ) ( - ) .
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)
11. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код

рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 З 4
Матеріальні затрати 230 - -
Витрати на оплату праці 240 107 143
Відрахування на соціальні заходи 250 ·39 53
Амортизація 260 - -
Інші операційні витрати 270 - -
Разом 280 146 196

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорі чна 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 - -
Керівник   ЛАПУШИНСЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА 
Бухгалтер   ГІЗАТУЛІН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«АКцiОнЕРний БАнК «РАДАБАнК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21322127
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 49054, Дніпропетровська область, місто Дні-

пропетровськ, проспект Кірова, буд. 46.
1.5. Міжміський код та телефон, факс емітента: (0562)387660
1.6. Електронна поштова адреса емітента: i.merkulov@radabank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.radabank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
1.9. Дата вчинення дії: 18.04.2013
1.10. Повідомлення розміщено у стрічці новин: 19.04.2013 19:01:00

2. текст повідомлення
Зміна складу посадових осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК» відбулась згідно рішення чергових 

річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» від 18.04.2013 р. (Протокол № 73) 
на підставі пропозиції акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ 
БАНК «РАДАБАНК».

Звільнено: Усика Віктора Івановича з посади Голови Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,00%.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перебував на посаді з 23.09.2011 р.
Згоду на розкриття паспортних даних не давав.
Звільнено: Городницького Ігоря Зіновійовича з посади члена Ревізійної комісії 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 22,01%.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перебував на посаді з 23.09.2011 р.
Згоду на розкриття паспортних даних не давав.
Звільнено: Сисенка Вадима Анатолійовича з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РА-

ДАБАНК».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 1,50%.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перебував на посаді з 23.09.2011 р.
Згоду на розкриття паспортних даних не давав.
Призначено: Городницького Ігоря Зіновійовича на посаду Голови Ревізійної комісії 

АТ «АБ «РАДАБАНК».
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 22,01%.
Розмір пакета акцій емітента, яким володіє – 264120000 шт.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки.
Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: приватний підприємець, член Ревізій-

ної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК», м. Дніпропетровськ, Україна.
Згоду на розкриття паспортних даних не давав.
Призначено: Сисенка Вадима Анатолійовича на посаду члена Ревізійної комісії 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК».
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 1,50%.
Розмір пакета акцій емітента, яким володіє – 18000000 шт.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки.
Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: приватний підприємець, член Ревізій-

ної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК», м. Дніпропетровськ, Україна.
Згоду на розкриття паспортних даних не давав.
Призначено: Усаненка Олега Михайловича на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РА-

ДАБАНК».
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 1,50%.
Розмір пакета акцій емітента, яким володіє – 18000000 шт.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки.
Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: приватний підприємець, м. Дніпропе-

тровськ, Україна.
Згоду на розкриття паспортних даних не давав

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

млення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства
Голова Правління ____________________________ С.Б. Стоянов М.П. 22.04.2013 р.

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Додаток 43 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Річна інформація емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Урожайторг»
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 84333 Донецька область м.Краматорськ 

Маяковського,1
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

24070424

1.5. Міжміський код та телефон (06264) 60818
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

А00 608385

1.7. Дата державної реєстрації 22.01.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://www.urojaytorg.pat.ua 

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 1536 1398
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7 9
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 11 4
Сумарна дебіторська заборгованість 197 23
Грошові кошти та їх еквіваленти 211 214
Власний капітал 1301 1301
Статутний капітал 21 21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1360 1274
Довгострокові зобов’язання  
Поточні зобов’язання 150 97
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,041604038 0,04987647
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

0,041604038 0,04987647

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2067107 2067107
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна 

вартість 
 

викуплені протягом звітного 
періоду 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 

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

 

Вартість чистих активів 1387 1301

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. Ін
формація про органи управління емітента

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів; одноосібний виконавчий 
орган товариства - директор; Ревізор акціонерного товариства.

Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: Директор - Прилипко Валерiй Семенович; Головний бухгалтер  - 

Челпанова Свiтлана Вадимiвна; Ревiзор – Товпига Надія Олександрівна.
Інформація про засновників емітента
1) Кузьменко Валентина Іванівна, громадянка України, 300000 штук акцій, номінальна 

вартість 3000 грн, що становить 14,513040 відсотків. Особа не надала згоди на оприлюднен-
ня персональних данних.

2) Лавриненко Олександр Миколайович, громадянин України, 50000 штук акцій, номі-
нальна вартість 500 грн, що становить 2,418840 відсотків. Особа не надала згоди на опри-
люднення персональних данних.

3) Прилипко Валерій Семенович, громадянин України, 1117107 штук акцій, номінальна 
вартість 11171,07 грн, що становить 54,042040 відсотка ; Особа не надала згоди на опри-
люднення персональних данних.

4) Товпига Надія Олександрівна, громадянка України, 300000 штук акцій, номінальна вар-
тість 3000 грн, що становить 14,513040 відсотків; Особа не надала згоди на оприлюднення 
персональних данних.

5) Прилипко Віталій Семенович, громадянин України, 300000 штук акцій, номінальна вар-
тість 3000 грн, що становить 14,513040 відсотків. Особа не надала згоди на оприлюднення 
персональних данних.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї іменнi простi. Форма випуску - бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 

2067107  шт. Номiнал одного цiнного папера 0,01 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 
100.00%. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 61/05/1/10 від 02.06.2010 р. Попередні сві-
доцтва скасовано у зв’язку з дематеріалізацією акцій. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках 
торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на 
органiзованих ринках (бiржах) не подавалась, намiрiв щодо реєстрацiї будь яких цiнних 
паперiв не приймалось. Додаткової емiсiї акцiй не було.

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

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi 
України, за звiтний перiод не вiдбувалося

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 20.04.2012 року.
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за звітний та попередній періоди не нараховувалися та не сплачувалися.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Загальний аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітнос-

ті Приватного акціонерного товариства «УРОЖАЙ-ТОРГ» за рік, який закінчився 31 грудня 
2012 року - умовно-позитивний

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стан-
дартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (нада-
лі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів 
аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі 
у відповідності із МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання ін-
формації про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими на Україні, які вимагають правди-
вого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідов-
ності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. 

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в 
цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку  
Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для ви-
словлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність ПрАТ «УРОЖАЙ-ТОРГ» за рік, який 
закінчився 31.12.2012 р. подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан 
та її фінансові результати відповідно до П(С)БО. Фінансова звітність складена на основі дій-
сних облікових даних.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності 
діяльності ПрАТ «УРОЖАЙ-ТОРГ».

Основні відомості про аудитора:Незалежний аудитор Дьомка Ірина Вікторівна;
Номер і дата сертифіката: Сертифікат аудитора А 004681, виданий рішенням Аудитор-

ської палати України № 101 від 18 .05.2001 р., термін дії сертифіката продовжено до 
18.05.2015 р. за рішенням АПУ № 211\4 від 25.02.2010 р.

Телефон: 8(062) 340-16-48;Факс: 8(062) 340-16-48;Електрона адреса: attorney_audit @ mail.ru. 
Аудитор І.В. Дьомка

Дата аудиторського висновку: «08» квітня 2013 р.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

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

розкрито 22.04.2013 р.
адресу та дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет: http://www.urojaytorg.pat.ua 

22.04.2013, stocrmarket.gov.ua 22.04.2013
10. Підпис

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

10.2. Найменування посади Директор _______________ Прилипко Валерiй Семенович

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «УРОЖАйтОРГ»

Відомості про придбання однією особою усіх акцій 

ПАт «УКРСПЕцРЕЗЕРВ»
Найменування акціонерного товариства – Публічне акціонерне товариство «УКРСПЕЦ-

РЕЗЕРВ» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31270731 
Дата придбання однією особою усіх акцій товариства – 09.04.2013 
Дата зарахування акцій товариства на рахунок у цінних паперах цієї особи – 09.04.2013 
Усі акції ПАТ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» придбала фізична особа.

ПРАт СК «СОЮЗАГРОПОЛІС»
В повідомленні про проведення 27.04.2013р. річних загальних зборів ПрАТ СК «СОЮЗ-

АГРО-ПОЛІС», опублікованому в № 54 від 20.03.2013р., сталася технічна помилка: замість 
дати 27.04.2012 року слід читати 27.04.2013 року , замість 23 квітня 2012р.слід читати 
23  квітня 2013 р.

Генеральний директор 
ПрАт СК «СОЮЗАГРОПОЛІС»  Буток А.В.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“БОЖЕДАРІВСЬКий ЕЛЕВАтОР”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"Божедарівський елеватор"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

00953869

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

bozhedar.com.ua
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ДнІПРОПРОМЛІт»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРО-

ПРОМЛІТ» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21866376
1.4. Місцезнаходження емітента: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський ра-

йон, смт. Ювілейне, 
вул. Виробнича, 13.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: Телефон: (0562) 35-52-28 Факс: 

(0562)  34-25-08
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@dnepropromlit.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття 
інформації: http: // www.dnepropromlit.com 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПРОМЛІТ»
2. текст повідомлення

20.04.2013р. річними загальними зборами акціонерів (далі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПРОМЛІТ» (далі – Товариство) прийняті рішення про при-
пинення повноважень членів дирекції та обрання членів дирекції. Такі рішення прийняті у 
зв’язку з надходженням від членів дирекції заяв про звільнення за власним бажанням.

На засіданні наглядової ради, яке відбулось 20.04.2013 р. після закінчення Зборів, було 
розподілено обов’язки між новообраними членами дирекції.

Звільнено Адміністративного директора Товариства - Мельник Ганну Миколаївну. Згоди 
на розкриття своїх паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебувала на посаді з 04.08.2012 р. 

Звільнено Фінансового директора Товариства - Мікуляк Оксану Миколаївну. Згоди на роз-
криття своїх паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала 
на посаді з 04.08.2012 р. На посаду члена дирекції Товариства - фінансового директора замiсть 
звiльненої особи нiкого не призначено у зв’язку з відсутністю кандидатур на цю посаду. 

Звільнено Директора виробництва Товариства - Ахметова Володимира Рімовича. Згоди на 
розкриття своїх паспортних даних не надав. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на 
посаді з 04.08.2012 р. На посаду члена дирекції Товариства - Директора виробництва замiсть 
звiльненої особи нiкого не призначено у зв’язку з відсутністю кандидатур на цю посаду..

Призначено на посаду Адміністративного директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДНІПРОПРОМЛІТ» Грицая Олександра Володимировича. Згоди на розкриття 
своїх паспортних даних не надав. Акціями емітента не володіє. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначенй на строк – 3 роки. Інші по-
сади, які обіймав протягом своєї діяльності: менеджер по роботі з персоналом ТОВ «Май-
стер»; керівник напряму «Персонал», заступник директора по напряму «Персонал» 
ТОВ  «Майстер Груп»; заступник директора по персоналу ТОВ «НВКФ «Вест-Пром»; заступ-
ник директора по персоналу, директор ТОВ «Укрвогнетрив»; керівник відділу по мотивації та 
пільгам ПрАТ «Дніпропромліт».

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. Виконавчий директор
ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО 
тОВАРиСтВА «ДнІПРОПРОМЛІт»  ___________  Усенко Д.В.
 (підпис)  21.04.2013 р.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АЕРОн»
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 Приватне акціонерне товариство «АЕРОн»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34851178
1.4. Місцезнаходження емітента 08626, вул. Щорса, 114, с. Здорівка, Васильківський рн, 

Київська обл.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0442067253
1.6. Електронна поштова адреса емітента aeron@urc.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації http://aeron.emit.com.ua/aeron/
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. 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
22.04.2013 р. річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товари-

ства «АЕРОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади Голови Наглядової ради Приватне акціонерне товариство «Україн-

ська гірничо-металургійна компанія» (попереднє найменування Відкрите акціонерне товари-
ство «Українська гірничо-металургійна компанія») (ЄДРПОУ: 25412086, місцезнаходження: 
Україна, 01013, Україна, м. Київ, вул. Баренбойма, 1) за рішенням річних загальних зборів 
акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 100,00%, що складає 
570 000 штук простих іменних акції; обіймала дану посаду з 29.03.2011 р.; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призна-
чено.

- звільнено з посади члена Наглядової ради Ткач Людмилу Вадимівну за рішенням річних 
загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не нада-
вала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймала дану посаду з 29.03.2011 р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи 
нікого не призначено.

- звільнено з посади Виконуючий обов’язки директора Юрко Михайла Івановича за рі-
шенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних 
згоди не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймала дану посаду 
з 27.06.2012 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Директора Юрка Михайла Івановича за рішенням річних загаль-
них зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено строком на 3 (три) роки 
згідно Статуту; до призначення займав наступні посади: виконуючий обов’язки Директора 
АТ  «АЕРОН», Директор ТОВ «УГМК-Авто», Директор АТ «Гайдарівець»; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Ревізора Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-
металургійна компанія» (ЄДРПОУ: 25412086, місцезнаходження: Україна, 01013, Україна, 
м.  Київ, вул. Баренбойма, 1) за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Володіє част-
кою у статутному капіталі емітента у розмірі 100,00%, що складає 570 000 штук простих імен-
них акції. Особу призначено строком на 3 (три) роки згідно Статуту; до призначення займала 
посади: член наглядової ради АТ «УГМК-МИКОЛАЇВ», Голова Наглядової ради АТ «АЕРОН»; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор Юрко Михайло Іванович
   підпис, м. п.

22.04.2013 р.

ПУБЛІчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АРтЕМБУДСЕРВІС» 
Річна інформація емітента за 2012 р.

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - Публічне акцiонерне товариство «Артембудсервіс»; 

Організаційно-правова форма - акцiонерне товариство; Місцезнаходження емітента - 04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14310767; Між-
міський код та телефон - (044) 486-78-02; Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
емітента - ААБ №788053; Дата державної реєстрації – 16.10.92р.; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - 
http://14310767.smida.gov.ua.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприєм-

ництва (тис. грн.) 

найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 1557.8 1497.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1004.7 1051.1
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 58.8 62.1
Сумарна дебіторська заборгованість 171.7 184.1
Грошові кошти та їх еквіваленти 322.0 200.4
Власний капітал 1281.3 1268.9
Статутний капітал 777.1 777.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -103.7 -116.1
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 276.5 228.8
Чистий прибуток (збиток) 12.4 -6.4
Вартість чистих активів 1281.3 1268.9

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Посадові особи: Голова наглядової ради - Полуектов Г.О.; Члени наглядової ради – Лев-

чук О.Л., Стельмах В.Г.; Директор – Калугін В.М.; Голова ревізійної комісії – Машуков Ю.В.; 
Засновник – Фонд державного майна України.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї iменнi простi. Кiлькiсть – 1554131 шт. Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Факти 

лiстингу/делiстингу вiдсутнi.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента не вiдбувалося.
6. Інформація про загальні збори. Річні загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 21.02.12р.
7. Інформація про дивіденди. За результатами звiтного перiоду та перiоду, що переду-

вав звітному, рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
На думку аудитора, повний комплект фінансової звітності Підприємства, складений ста-

ном на 31.12.2012р., надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан, 
результати фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів Підприємства згід-
но з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Аудиторська перевiрка про-
ведена фізичною особою-підприємцем аудитором Лахно Т.А. (IПН 2609505254).

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

Дата розкриття у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторінці 
http://14310767.smida.gov.ua – 19.04.13р.

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор     Калугін В.М., 19.04.13р.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. 1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ 

ПОБУТКОМБIНАТ»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Гагарiна, 26, м. Бровари, Київська область, 07400
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03054752
1.5. Міжміський код та телефон: (04594) 5-34-23
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №543294
1.7. Дата державної реєстрації: 11.07.2003
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: brpk.kiev.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента  підприємства (тис. грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7676 3204
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3049 2811
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 94 95
Сумарна дебіторська заборгованість 4483 241
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 57
Власний капітал 3016 2959
Статутний капітал 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2989 2932
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4457 181
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,37 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,37 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 38236 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 0 0
Вартість чистих активів 3016 2959

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. За-
гальні збори акціонерів – Вищий орган управління емітента, Правління – виконавчий орган, 
Наглядова рада, Ревізійна комісія. Посадові особи: Голова Правління – Гончаренко Геннадій 
Вікторович; Член Правління - головний бухгалтер - Чуприна Тамара Костянтинівна; Член 
Правління - Каленченко Надія Михайлівна; Голова Наглядової ради - Романченко Віра Степа-
нівна; Члени Наглядової ради - Колбасинський Олександр Миколайович, Шабарова Наталія 
Іванівна, Дворнік Андрій Валерійович, Московка Вячеслав Миколайович; Голова Ревізійної 
комісії - Чуприна Олена Михайлівна. Засновником емітента було РВ ФДМУ по м. Києву та 
Київськiй областi. Станом на 31.12.2012 року державна частка у статутному капіталі товари-
ства відсутня. Акціонерами товариства є фізичні особи, які в сукупності володіють 100 % 
статутного капіталу товариства.

4. Інформація про цінні папери емітента. Випуск зареєстровано 18.06.2010 року, номер 
свідоцтва про реєстрацію випуску - 176/10/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Територі-
альне управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській обл., код цінного папера - UA400078521, 
тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма ви-

пуску - Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 38236 штук, за-
гальною номінальною вартістю 9 559 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Всі акції 
розміщені серед акціонерів. Заяви щодо лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 
фондовi бiржi у звiтному перiодi не надавалися. Інших цінних паперів емітент не має.

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

6. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
24.04.2012 року. Кворум зборів: 84,7% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 2. Звіт 
правління Товариства на результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2011р. 3. Звіт наглядової ради Товариства за 2011 р. 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 
2011 р. 5. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства 
за 2011р. 6. Розподіл прибутку Товариства за 2011 р. 7. Відкликання та обрання складу Реві-
зійної комісії. 8. Про викуп земельної ділянки по вул. Гагаріна,26.

7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплату дивідендів не приймалось (дивіденди не нараховувались та не виплачувались).

8. Інформація щодо аудиторського висновку.
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі

тента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «ТРАНСАУДИТСЕРВІС» 
(код за ЄДРПОУ - 23380442), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю. Місцезнаходження: проспект Повітрофлотський, 37, оф. 225, м. Київ, 03037. 
Ліцензія (свідоцтво) №2288, що видане Аудиторською палатою України 18.05.2001 р. Конт. 
тел./факс: 044, 2761684. Перевірку проводили незалежні аудитори Юрченко М.В. і Рубчак 
М.В., сертифікат аудитора серії А №001560, виданий АПУ 30.06.1994р., термін дії якого про-
довжено до 30.06.2015р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми): На нашу позитивну думку, фінансо-
ва звітність справедливо і достовірно відображає фінансовий стан товариства по 31 грудня 
2012р. Дані фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах дають повне уявлення про фінансо-
вий стан товариства станом по 31.12.2012 року і можуть бути використані для прийняття 
управлінських рішень. Аудитори підтверджують валюту баланса станом по 31.12.2012 р. у 
сумі 7676,0 тис. гривень. Проведений аудит і зроблений аналіз фінансового стану товариства 
за 2012 рік підтверджує, що фінансова звітність складена у відповідності з міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності і 
реально відображає його фінансовий стан на дату складання звітності. На підставі проведе-
ного аудиту та аналізу показників фінансового стану можна зробити висновок про те, що 
фінансовий стан товариства поліпшився. Товариство платоспроможне, що є підтвердженням 
його безперервного функціонування, як суб’єкта господарювання.

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

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
23.04.2013р. Річна інформація розміщена на сторінці brpk.kiev.ua в мережі Інтернет 23.04.2013р.

10. Підпис
Голова правління Гончаренко Г.В. підтверджує достовірність наведеної інформації та виз-

нає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 23.04.2013р.

ПУБЛІчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БРОВАРСЬКий ПОБУтКОМБiнАт»

Річна інформація емітента за 2012 р.
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство «Науково-технічний 

випробувальний центр «Спектр-Т»; Організаційно-правова форма - акцiонерне товари-
ство; Місцезнаходження емітента - 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14310661; Міжміський код та телефон - 
(044) 481-36-94; Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - ААБ 
№793449; Дата державної реєстрації - 02.04.93р.; Адреса сторінки в мережі  
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації -  
http://www.spektrum-t.com.ua.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1324 623
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1029 131
Довгострокові фінансові інвестиції 10 10
Запаси 1 4
Сумарна дебіторська заборгованість 217 50
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 398
Власний капітал 1232 368
Статутний капітал 122 122
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -44 1
Довгострокові зобов'язання 3 25
Поточні зобов'язання 73 228
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.09221 -0.08607
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.09221 -0.08607
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 488000 488000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду 

-- --

Вартість чистих активів 1232 368

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Посадові особи: Голова наглядової ради - ДАХК «Артем»; Члени наглядової ради - 

Грищенко М.А., Полуектов Г.О.; Директор – Васильєв В.Л.; Ревiзор – Рибкіна А.А.; Голо-
вний бухгалтер – Поривай О.А. Засновник - Мiнiстерство промислової політики України.

4. Інформація про цінні папери емітента. Акцiї iменнi простi. Кiлькiсть - 488000 шт. 
Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента у депозитарній системі України. В зв’язку із прийняттям загальними зборами 
29.03.2011р. рішення про дематеріалізацію випуску акцій розірвано договір №12А-02 
від 15.07.02р. на ведення реєстру з ТОВ «Народний реєстр» (ЄДРПОУ 24575521) та 
укладено договір №Е-4459 від 26.12.11р. з ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ЄДРПОУ 30370711). Акт прийому-передачі реєстру від 26.01.2012р.

7. Інформація про дивіденди. За результатами звiтного перiоду та перiоду, що пе-
редував звітному, рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудитор висловив умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо і до-

стовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан та результати 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Науково-технічний випробувальний центр 
«Спектр-Т» за 2012р. Аудиторську перевірку здійснено ТОВ «Аудиторська фірма «Бух-
галтерський стандарт» (код за ЄДРПОУ 37308519).

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторінці 
http://www.spektrum-t.com.ua – 12.04.13р.

10. Підпис
Директор Васильєв В.Л. підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що несе відповідальність згідно з законодавством, 19.04.13р.

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «нАУКОВОтЕхнІчний ВиПРОБУВАЛЬний цЕнтР «СПЕКтРт»

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ДЕРЕВООБРОБний ЗАВОД «ЯВІР» 

Річна інформація емітента за 2012 р.
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство «Деревооброб-

ний завод «Явір»; Організаційно-правова форма - акцiонерне товариство; Місцезна-
ходження емітента - 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента – 19026166; Міжміський код та телефон - (044) 481-26-69; Серія і 
номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - ААБ №790144; Дата державної 
реєстрації – 27.07.92р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації - http://www.yavir.kiev.ua.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2884 3437
Основні засоби (за залишковою вартістю) 452 480
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 1858 2363
Сумарна дебіторська заборгованість 513 478
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 54
Власний капітал 1585 1587
Статутний капітал 128 128
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1408 1410
Довгострокові зобов'язання 132 204
Поточні зобов'язання 1167 1646
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.01562 0.04296
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.01562 0.04296

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 512068 512068
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

-- --

Вартість чистих активів 1585 1587

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його заснов-
ників

Посадові особи: Голова наглядової ради - Грищенко М.А.; Члени наглядової ради - 
ДАХК «Артем», Полуектов Г.О.; Директор – Строкоус М.К.; Ревізор – Росавіцька І.В.; 
Головний бухгалтер – Вертеленко Т.В. Засновник - Мiнiстерство промислової політики 
України.

4. Інформація про цінні папери емітента. Акцiї iменнi простi. Кiлькiсть – 512068 шт. 
Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi.

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

В зв’язку із прийняттям загальними зборами 31.03.2011р. рішення про дематеріа-
лізацію випуску акцій розірвано договір №14А-02 від 15.07.02р. на ведення реєстру з 
ТОВ «Народний реєстр» (ЄДРПОУ 24575521) та укладено договір №Е-4392 від 
09.12.11р. з ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711). Акт 
прийому-передачі реєстру від 12.01.2012р.

6. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
13.03.2012р.

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного 

періоду
За результатами періоду, що 

передував звітному

За простими 
акціями

За 
привілейова
ними акціями

За простими 
акціями

За привілейо
ваними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

5120.68 0.00 10241.36 0.00

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн. 

0.01 0.00 0.02 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 9939.45 0.00

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів 

15.06.2012

Дата виплати дивідендів 27.06.2012
Опис На момент складання рiчної звiтностi дата складання 

перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв - не визначенi.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудитор висловив умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо і до-

стовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан та результати 
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Деревообробний завод «Явір» за 2012р. 
Аудиторську перевірку здійснено ТОВ «Аудиторська фірма «Бухгалтерський стан-
дарт» (код за ЄДРПОУ 37308519).

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторін-
ці http://www.yavir.kiev.ua – 19.04.13р.

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

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор     Строкоус М.К., 19.04.13р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПІВДЕннЕ УПРАВЛІннЯ МЕхАнІЗАцІЇ»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01388265
1.4 Місцезнаходження емітента: 03680, м. Київ, Качалова, 5
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 497-10-11, (044) 497-10-11
1.6 Електронна поштова адреса емітента: 402@pum.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.pym.com.ua
1.8 Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Звільнено за власним бажанням: голова ревiзiйної комiсiї Савенко Сергiй Петрович, грома-

дянин України, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Туполєва, 20-в, кв. 39; паспорт 
СН 961614, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 22.10.1998р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi голови ревiзiйної комiсiї 
4 роки. Змiни вiдбулись згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р.

Призначено: голова ревiзiйної комiсiї Демчук Юлiй Вiкторович, громадянин України, за-
реєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. маршала Тимошенко, буд. 6-А, кв. 69; серiя 
СО, № 882303, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 14.12.2001р. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мiсце роботи та посада: не працює. 
Обраний на посаду голови ревiзiйної комiсiї строком на 5 рокiв. Змiни вiдбулись згiдно 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013 р.

3. Підпис
Голова правлiння Герасименко Л.Л. підтверджує достовірність інформації, що міститься 

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

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«САРАтСЬКА ПЕРЕСУВнА МЕхАнiЗОВАнА КОЛОнА №6» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №6»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00912066
1.4. Місцезнаходження емітента: 68200, смт. Сарата, Промзона, 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04848) 2-29-67, (04848) 2-10-91
1.6. Електронна поштова адреса емітента: sarata_pmk6@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.pmk6.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про припинення емiтента шляхом 

злиття, приєднання, подiлу, перетворення або банкрутства за рiшенням вищого 
органу емiтента або суду

2. текст повідомлення
Дата прийняття рішення про припинення емітента - 19.04.2013 р. Назва упов-

новаженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента - загальні 
збори акціонерів ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6». Причини рішення про припинен-
ня емітента - у зв'язку з набранням чинності закону України «Про акціонерні то-
вариства».

Спосіб припинення - перетворення (реорганізація) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №6» у ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №6», який буде повним правонаступником ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА №6». Статутний капітал правонаступника складатиме 166 690,00 гри-
вень, що дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6».

Дата проведення загальних зборів - 19.04.2013 р. Результати голосування: 
«за» - 494 719 голосів або 100%.

Порядок та умови обміну акцій ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6» здійснюється на 
частку у статутному капіталі ТОВ «САРАТСЬКА ПМК №6» пропорційно кількості 
акцій, що належать акціонеру, який в період з 19 квітня по 19 травня 2013 року 
подав заяву та отримав письмові гарантії на обмін акцій на частки у статутному 
капіталі за адресою: Україна, 68200, Одеська область, Саратський район,  
смт. Сарата, Промзона, 6. Обмін акцій на частки у статутному капіталі правонаступ-
ника здійснюються у два етапи. На першому етапі акціонери подають на ім'я Комі-
сії по припиненню шляхом перетворення письмові заяви та отримують письмові 
зобов'язання на видачу частки в статутному капіталі правонаступника. На другому 
етапі після державної реєстрації правонаступника проводиться обмін письмових 
зобов'язань на частку у статутному капіталі ТОВ «САРАТСЬКА ПМК №6».

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

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

Голова комiсiї 
по припиненню шляхом перетворення                        Янева надiя iванiвна
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік 
1. Загальні відомості.1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство «Телевiзiйний завод «Славутич». 1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акці-
онерне товариство. 1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Бориспiльська, 9, м.Київ, 
02099, Україна. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24371637. 1.5. Міжміський код та 
телефон: (044) 566-86-52. 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітен-
та: АА № 426932.1.7.Дата державної реєстрації: 16.08.1996. 1.8. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет: slav.mbk.biz.ua. 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента - підприємства (тис. грн.) за 2012/2011рр. Усього активів: 23327/22994; Основні 
засоби (за залишковою вартістю): 17618/18188; Довгострокові фінансові інвестиції: 0/0; 
Запаси: 1927/1709; Сумарна дебіторська заборгованість: 3145/2631; Грошові кошти та їх 
еквіваленти: 485/305; Власний капітал: 22033/21921; Статутний капітал: 8150/8150; Не-
розподілений прибуток (непокритий збиток): 13883/13771; Довгострокові зобов’язання: 
0/0; Поточні зобов’язання: 1294/1073; Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн.): 0/0; 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн.) 0/0; Середньорічна кількість 
акцій (шт.): 32598272/32598272; Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звіт-
ного періоду/загальна номінальна вартість: 0/0; Вартість чистих активів: 22033/21921.  
3. Інформація про органи управління емітента; Загальнi збори акцiонерiв, Правління, 
Ревізійна комісія. Інформація про посадових осіб емітента. Голова Правління - Вашкевич 
Юрій Сергійович; паспорт: СН, 814993, 26.05.1998, Залізничним РУГУ МВС України в м. 
Києві,; 1964 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 21.Посада, яку 
займав: ТОВ «Укрмашпром», директор. Винагорода в грошовій формі 79822,24 грн. Пер-
ший заст. Голови Правління - Кушніров Сергій Анатолійович; паспорт: СН, 814903, 
22.05.1998, Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві; 1969 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 1. Посада, яку займав: СБУ, співробітник. Винагорода 
в грошовій формі 64201,52грн. Заст. Голови Правління - Ткачук Олександр 
Миколайович;паспорт: СН, 097661, 22.03.1996, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Киє-
ві; 1947 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 36.Посада, яку 
займав: ВАТ «Телевізійний завод «Славутич» гол. Спеціаліст, начальник економічного 
відділу.Винагорода в грошовій формі 74062,15грн. Заст. Голови Правління - Семеній 
Валерій Іванович; паспорт: ВМ, 752970, 29.05.1999, Богунським РВУ МВС України в Жи-
томирській обл.; 1965 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років):  
9. Посада, яку займав: Приватний підприємець. Винагорода в грошовій формі  
70290,46 грн. Заступник Голови Правління - Комар Сергій Іванович; паспорт: СО, 258184, 
26.11.1999, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві; 1957 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 22. Посада, яку займав: ВАТ «Телевізійний завод 
«Славутич» головний інженер. Винагорода в грошовій формі 73098,98 грн. Заст. Голови 
Правління - Прощенко Ганна Миколаївна; паспорт: СН, 095388, 16.02.1996, Дарницьким 
РУГУ МВС України в м. Києві; 1954 року народження. Освіта: середньо-спеціальна. Стаж 
керівної роботи (років): 19.Посада, яку займав: ВАТ «Телевізійний завод «Славутич» на-
чальник адміністративного відділу. Винагорода в грошовій формі 70162,34 грн. Заступ-
ник Голови правління, головний бухгалтер - Бершицька Олена Феліксівна; паспорт: СО, 
274795, 04.12.1999, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві; 1965 року народжен-
ня. Освіта: вища технічна. Стаж керівної роботи (років): 18. Посада, яку займав:  
ТОВ «Укрмашпром»; заступник директора з фінансових питань. Винагорода в грошовій 
формі 70654,87грн. Голова Наглядової ради - представник акціонера ТОВ «Інвестбуд 1» - 
Буренок Любов Петрівна; паспорт: СО, 216344, 17.09.1999, Печерським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києві; 1950 року народження. Освіта: середня технічна. Стаж керівної роботи 
(років): 3. Посада, яку займав: ТОВ «ІНВЕСТБУД 1» Генеральний директор. Член Наглядо-
вої ради - Михайлов Євген Володимирович; паспорт: СО, 864446, 02.04.2002, Шевченків-
ським РУГУ МВС України в м. Києві; 1985 року народження. Освіта: Вища технічна. Стаж 
керівної роботи (років): 3. Посада, яку займав: ТОВ «Автоцентр на Кільцевій», інженер-
механік. На даний час обіймає посаду механіка ТОВ «Автодом». Член Наглядової ради - 
Таран Тарас Володимирович; паспорт: СО, 856086, 16.04.2002, Шевченківським РУГУ 
МВС України в м. Києві; 1984 року народження. Освіта: Вища технічна. Стаж керівної 
роботи (років): 3. Посада, яку займав: Національний економічний університет інженер-
програміст. На даний час обіймає посаду приватного підприємця. Голова Ревізійної комі-
сії - Семидонська Ірина Іванівна; паспорт: СО, 359689, 27.04.2000, Мінським РУГУ МВС 

України в м. Києві; 1976 року народження. Освіта: Вища економічна. Стаж керівної робо-
ти (років): 3.Посада, яку займав: Київська Універсальна біржа головний бухгалтер. На 
даний час обіймає посаду головного бухгалтера Київської універсальної біржі. Усі поса-
дові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають.Інформа-
ція про засновників: Фонд Державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945), міс-
цезнаходження: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, Україна, 01133. Засновнику належить 0% від 
загальної кількості акцій. 4. Інформація про цінні папери емітента.Інформація про ви-
пуски акцій. Випуск зареєстровано 13.05.2010 року, №60/10/1/10, орган, що зареєстру-
вав випуск: Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.., код цінного папера - 
UA4000073373, тип цінного папера: акція проста бездокументарна іменна, форма 
існування та форма випуску: бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0.25 грн. у 
кількості 32598272 штук, загальною номінальною вартістю 8149568 грн., що складає 
100% у статутному капіталі. Протягом звiтного перiоду цiннi папери були в обiгу на вто-
ринному неорганiзованому ринку. До лiстингу будь-якої бiржi цiннi папери товариства не 
були включенi. 5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні 
папери емітента у депозитарній системі України. Змін не було. 6. Інформація про загаль-
ні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 18.04.2012 року. Кворум збо-
рів: 96.7461% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на за-
гальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердження результатів 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 3. Затвердження фінансової 
звітності Товариства за 2011 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. 5. Роз-
поділ прибутку/покриття збитків Товариства за 2011 рік. 6. Про зміну найменування То-
вариства. 7. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 8. Про затвердження 
Положень Товариства: про загальні збори акціонерів, про Правління, про Наглядову 
раду, про Ревізійну комісію. Усі питання порядку денного прийняті та затвердженні.  
7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного періоду: дивіденди не нарахову-
вались і не виплачувались. За результатами періоду, що передував звітному: Сума на-
рахованих дивідендів, грн- 392980; Нараховані дивіденди на одну акцію, грн-0,0012; 
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 15.04.2012. 8. Інформація щодо ауди-
торського висновку. Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ».  
ЄДРПОУ: 32205930. Дата державної реєстрації 23.10.2002р., Оболонська РДА а у м. Киє-
ві. Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. Телефон (факс) (044) 501 
2641. Поточний рахунок: 2600130184, МФО 300755, Філія АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» в  
м. Києві. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3090, 
Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 
01.11.2017 р. Директор Красільніков Костянтин Рудольфович. Сертифікат аудитора Се-
рія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р. Загальний висновок аудитора 
(аудиторської фірми): На нашу думку, фінансова звітність складена в усіх суттєвих ас-
пектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в при-
мітці, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень 
та облікових політик, згідно з МСФЗ станом на 31.12.2012 року. Пояснювальний пара-
граф та обмеження щодо використання. Ми звертаємо увагу на Примітку, яка пояснює 
ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попере-
дню фінансову звітність за 2011 рік під час складання балансу першого повного пакету 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. Також звертаємо увагу на те, що 
тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про 
фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний до-
хід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в 
тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може 
забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПАТ«ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЗАВОД 
«СЛАВУТИЧ», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з 
МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність 
АТ було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. 9. Річна ін-
формація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2013р. 
Річна інформація розміщена на сторінці: slav.mbk.biz.ua в мережі Інтернет 19.04.2013р.  
10. Підпис 10.1. Голова правління Вашкевич Юрiй Сергiйович підтверджує достовірність 
наведеної інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «тЕЛЕВiЗiйний ЗАВОД «СЛАВУтич»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «КРІСТАЛІСТ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 00222373
1.4. Місцезнаходження емітента – м. Полтава, вул. Красіна, 71-а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – тел.0532 516811, факс 0532 516895
1.6. Електронна поштова адреса емітента – lyudmila_cherkasova@diamond.poltava.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації – http://diamond.poltava.ua
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «КРІСТАЛІСТ» (Протокол № 19 від 

18.04.2013 року) відбулися наступні зміни в персональному складі посадових осіб:
Звільнено Вовка Дмитра Олександровича з посади члена Наглядової ради ПАТ «КРІСТА-

ЛІСТ», у зв’язку з завершенням строку дії повноважень, на який його було обрано. Перебував 
на посаді з 10.11.2011. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Звільнено Кожину Світлану Вікторівну з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «КРІСТА-
ЛІСТ», у зв’язку з завершенням строку дії повноважень, на який її було обрано. Перебувала на 
посаді з 10.11.2011. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Обрано Сидєльнікова Олександра Дмитровича на посаду члена Наглядової ради, на строк 
до переобрання черговими загальними зборами. Місце роботи: директор ТОВ «ХОВОТМ 
«Харківтеплоенерго». Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Обрано Свириденко Надію Миколаївну на посаду члена Ревізійної комісії, паспорт серія 
КО, № 085125, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 15.02.2000, 
на строк до переобрання черговими загальними зборами. Місце роботи: бухгалтер  
ПАТ «КРІСТАЛІСТ». Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,003%. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор 
ПАт «КРІСтАЛІСт»                                                                  В.П. Жайворонко, 19.04 2013р.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КРІСтАЛІСт»
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙАВТО-

СЕРВИС»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 65085 Одеська область, м. Одеса, вул. Моторна, буд. 4
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00910593
1.5. Міжміський код та телефон: (048) 740-27-51
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія ААБ № 054683
1.7. Дата державної реєстрації: 14.09.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://stroyavtoservis.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  41517  27058
Основні засоби (за залишковою вартістю)  4602  5158
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  2952  2588
Сумарна дебіторська заборгованість  1116  1163
Грошові кошти та їх еквіваленти  19  43
Власний капітал  1586  1539
Статутний капітал  370  370
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1083  -1130
Довгострокові зобов'язання  550  1200
Поточні зобов'язання  12363  10451
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.03175000  0.07634000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

 0.03175000  0.07634000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1480160  1480160
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  1586  1539

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори 

акцiонерiв товариства; 
- наглядова рада, правлiння товариства та ревiзiйна комiсiя.
Інформація про посадових осіб емітента
Голова правлiння Антонов А.I.
Член правлiння Слежина Н.В.
Член правлiння (Головний бухгалтер) Фурсова А.С.
Голова спостережної ради Трофiмовський В.В.
Член спостережної ради Кривоносов М.М.
Член спостережної ради Пiскунов М.М.
Голова ревiзiйної комiсiї Бугакова О.Ю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Повноваження та 

обов'язки посадових осiб згiдно Статуту товариства.
Інформація про засновників емітента
Колектив державного пiдприємства Агроспецмонтаж 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї простi iменi. Форма випуску - бездокументарна. Свiдоцтво 50/15/1/11 вiд 02.06.2011 

року видало Одеське територiальне управлiння ДКЦПФР. Кiлькiсть акцiй 1480160 шт. 
Номiнальна вартiсть 0,25 грн. Код ЦБ: UA 1501321004.

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

АКФ «Грантье». ТОВ «Регiональний реєстротримач»
6. Інформація про загальні збори
30.04.2012 року. Кворум 83,38 %. Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства, прийняття 

рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Това-
риства. Обрання голови, секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Затвердження порядку прийняття рiшень з питань порядку денного рiчних Загальних 
зборiв Товариства.

3. Звiт Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2008-2011 
роки i основнi напрямки дiяльностi у 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Голови правлiння.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. Висновки Ревiзiйної комiсiї по звiту та балансу Това-
риства за 2008-2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.

5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової Ради Товариства.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства, рiчних пiдсумкiв дiяльностi, звiтiв та балансу 
Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення щодо розподiлу прибутку Товариства за 2011 рiк. 
Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв.

7. Розгляд питання про заключення Головою правлiння генерального договору, договору 
уступки майнових прав на об_єкт будiвництва з вiдкладальними умовами, договiр доручення 
на виконання функцiй замовника будiвництва з вiдкладальними умовами з управителем 
фонду фiнансування будiвництва, укладення договорiв поруки.

8. Розгляд питання видачi головою правлiння управителевi фонду фiнансування 
будiвництва безвiдкличної довiреностi на виконання функцiй замовника будiвництва.

9. Надання повноважень головi правлiння по укладенню генеральних договорiв про 
спiвпрацю, договорiв поруки, договорiв дарування.

10. Рассмотрение условий правил об участии в фонде финансирования строительства 
предоставленных управителем фонда финансирования строительства, а также предоставле-

ние согласия на заключение председателем правления договоров оговоренных условиями 
правил финансирования строительства, договоров на сооружение объектов недвижимости, 
на заключение договоров с субподрядными организациями. Надання згоди на заключення 
Головою правлiння договорiв iпотеки з управителем фонду фiнансування будiвництва i 
договорiв пов'язаних з оформлення iпотеки (оцiнка об'єкта незавершеного будiвництвом), а 
також укладення договорiв страхування об'єкта незавершеного будiвництвом.

12. Розгляд питання про надання повноважень Головi правлiння на органiзацiю, 
здiйснення та затвердження iнформацiї про випуск облiгацiй.

13. Надання згоди на заключення Головою правлiння договорiв про спiльну дiяльнiсть з 
житлово-будiвельними кооперативами та iншими юридичними особами.

14. Розгляд питання про отримання ПрАТ СТРОЙАВТОСЕРВИСв однiй з банкiвських уста-
нов України кредиту на суму до 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень 00 копiйок та розмiром 
вiдсоткiв за користування кредитними коштами на розсуд Голови правлiння зi строком кре-
дитування до 5 (п_яти) рокiв для поповнення оборотних коштiв та фiнансування будiвної 
дiяльностi пiдприємства на власних об_єктах будiвництва житла та об_єктах допомiжного 
призначення з обслуговування житлових будинкiв.

15. Розгляд питання про забезпечення кредиту шляхом надання в iпотеку банкiвськiй 
установi об_єкту _ нерухомого майна за адресою: 65085 м. Одеса вул. Моторна, 4, а також 
iнших об_єктiв нерухомого майна, що перебуває у власностi пiдприємства ПрАТ СТРОЙАВТО-
СЕРВИС.

16. Розгляд питання про надання Головi правлiння ПрАТ СТРОЙАВТОСЕРВИС Антонову 
Анатолiю Iвановичу повноважень на визначення на власний розсуд банкiвської установи, в 
якiй ПрАТ СТРОЙАВТОСЕРВИСотримає кредит, а також надати повноваження на укладання з 
банкiвською установою кредитного договору на суму до 10 000 000 (десять мiльйонiв) гри-
вень 00 копiйок та вiдсотками за користування кредитними коштами у розмiрi до 25 (два-
дцяти п_яти) вiдсоткiв рiчних зi строком кредитування до 5 (п_яти) рокiв, визначення на 
власний розсуд iнших суттєвих умов кредитування та пiдписання усiх пов_язаних х отриман-
ням кредиту документiв.

17. Розгляд питання про надання Головi правлiння ПрАТСТРОЙАВТОСЕРВИС Антонову 
Анатолiю Iвановичу повноважень на укладання, визначення на власний розсуд iстотних умов 
та пiдписання вiд iменi ПрАТ СТРОЙАВТОСЕРВИСз банкiвською установою та iншими 
пiдприємствами чи органiзацiями iпотечного договору, договорiв застави, поруки, iнших 
договорiв, пов_язаних з отриманням кредиту та його забезпеченням, договорiв страхування, 
а також зобов'язання, яке виникає з iнших пiдстав, виконання якого забезпечене iпотекою, та 
усiх подальших додаткових угод/договорiв до них.

18. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Ми провели аудит фiнансових звiтiв ПрАТ «СТРОЙАВТОСЕРВИС», якi додаються та якi 

складають повний комплект фiнансової звiтностi товариства, а саме: баланс станом на  
31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про 
власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових 
полiтик та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до нацiональних П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський пер-
сонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стан-
дарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й ви-
конання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 
суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудито-
ра, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрай-
ства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обстави-
нам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, 
прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання 
фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення на-
шої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi. 

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та 
зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю 
процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. 

Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть 
активiв та зобов'язань за допомогою iнших аудиторських процедур.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi 
«Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової 
звiтностi», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 
ПрАТ «СТРОЙАВТОСЕРВИС» станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати за 
рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нацiональних П(с)БО.

Аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» /Тимофєєнко С.А./

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
розкрито 19.04.2013.

10. Підпис
Голова правлiння Антонов Анатолiй Iванович підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «СтРОйАВтОСЕРВиС»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЧИЙ 

ДIМ «ОДЕСА»
1.2. Організаційно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 65091, м. Одеса, вул. Колонтаївська, буд. 24
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02470158
1.5. Міжміський код та телефон: (048) 732-40-61
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія А01 №320439
1.7. Дата державної реєстрації: 04.09.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.vdodesa.pjsc.od.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  2133  2236
Основні засоби (за залишковою вартістю)  754  863
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  360  417
Сумарна дебіторська заборгованість  967  940
Грошові кошти та їх еквіваленти  2  3
Власний капітал  2102  2211
Статутний капітал  33  33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  2069  2178
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  31  25
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -5.71249000  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

 -5.71249000  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  19081  -- 
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  2102  2211

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори 

акцiонерiв товариства;
- наглядова рада, генеральний директор та ревiзiйна комiсiя.
Інформація про посадових осіб емітента
Генеральний директор Сваволя Валерiй Петрович; Головний бухгалтер Гусєва Зоя 

Дмитрiвна; Голова наглядової ради Бабаянц Тiгран Лазаревич; Член наглядової ради Огоро-
вий Станiслав Валентинович, Онищенко Свiтлана В»ячеславiвна; Голова ревiзiйної комiсiї 
Бабiнська Лiдiя Петрiвна.

Інформація про засновників емітента
Одеське регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України
Органiзацiя орендаторiв трудового колектива Одеської книжної фабрики
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї простi iменi. Форма випуску - бездокументарна. Свiдоцтво 27/15/1/10 вiд 08.09.2010 

року видало Одеське територiальне управлiння ДКЦПФР. Кiлькiсть акцiй 19081 шт. 
Номiнальна вартiсть 1,75 грн. Код ЦБ: UA4000094106 

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

АКФ «Грантье». ВАТ «Нацiональний депозитарiй України». ТОВ «Портфельний iнвестор».
6. Інформація про загальні збори
30.03.2012 року. Кворум 67,533 %. Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт ви-
конавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2011 роцi та його затвердження. 4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та 
балансу Товариства за 2011 рiк та його затвердження. 5. Звiт Наглядової ради Товариства про 
дiяльнiсть у 2011 роцi та його затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 7. Затвердження 
рiчного звiту Товариства. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, пе-
редбачених чинним законодавством. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Опис аудиторської перевiрки 
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ «ОДЕСА», що додається, яка складається з балансу станом на  
31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та влас-
ний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв 
облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з 
попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - «попередня фiнансова звiтнiсть»). 

Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використан-
ням описаної у примiтцi до фiнансової звiтностi концептуальної основи спецiального призна-
чення, що 'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше засто-
сування МСФЗ».

Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде 
використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової 
звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть 
зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi 
першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво несе 
вiдповiдальнiсть за:

- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
- Застосування об'рунтованих облiкових оцiнок та розрахункiв;
- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках 

до фiнансової звiтностi Компанiї;
- Пiдготовку попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи з припущення, 

що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за 
винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;

- Облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж 
пов'язаними сторонами;

- Облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi 
вимагають коректування чи розкриття;

- Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть 
в найближчому майбутньому;

- Достовiрне розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх наданих 
кредитах або гарантiї вiд iменi керiвництва.

- Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи 
внутрiшнього контролю в Компанiї;

- Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтер-
ського облiку вiдповiдної чинного законодавства України;

- Вжиття заходiв у рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї;
- Виявлення i запобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi 

на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також плану-
вання й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова 
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд 
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор роз-
глядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання 
попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових 
полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку за-
гального подання попередньої фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення на-
шої умовно-позитивної думки щодо попередньої фiнансової звiтностi. 

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та 
зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю 
процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. 

Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть 
активiв та зобов'язань за допомогою iнших аудиторських процедур.

Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних коштiв станом на 31 грудня 
2011 року, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку № 36 «Зменшення 
корисностi активiв» (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такi основнi кошти 
могли втратити частину своєї вартостi внаслiдок негативного впливу фiнансової кризи. Ми не 
змогли оцiнити вплив цього вiдхилення вiд МСБО 36 на звiт про сукупнi доходи та витрати 
Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Наша думка щодо фiнансової звiтностi 
поточного перiоду мiстить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на 
порiвняннiсть показникiв поточного i минулого року.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi 
«Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової 
звiтностi», попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ «ОДЕСА» станом на 
31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах 
вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi до по-
передньої фiнансової звiтностi, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо 
стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як 
очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний 
пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на Примiтку до попередньої фiнансової звiтностi, яка пояснює 

ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню 
фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової 
звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет 
фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по 
два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, 
Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх 
примiток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового 
стану ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ «ОДЕСА», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху гро-
шових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.

Попередню фiнансову звiтнiсть ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ «ОДЕСА» було складено в 
процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова 
звiтнiсть ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ «ОДЕСА» може бути не прийнятною для iнших цiлей.

Директор - аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» 
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

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

розкрито 19.04.2013.
10. Підпис
Генеральний директор Сваволя Валерiй Петрович підтверджує достовірність наведеної 

інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ВиДАВничий ДiМ «ОДЕСА»
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС"

1.2. Організаційно-правова форма Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 65490 Одеська область Бiляївський район 

м. Теплодар вул. Комунальна 1
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 04872300
1.5. Міжміський код та телефон (04850) 2-42-10
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

серія А00 №287758

1.7. Дата державної реєстрації 13.01.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.oest.pat.ua

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  904  961
Основні засоби (за залишковою вартістю)  891  953
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  5  4
Сумарна дебіторська заборгованість  4  3
Грошові кошти та їх еквіваленти  4  1
Власний капітал  832  938
Статутний капітал  4960  4960
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -4128  -4022
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  72  23
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -2.13710000  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

 -2.13710000  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  49600  49600
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  832  938

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори 

акцiонерiв товариства;
- наглядова рада, правлiння товариства та ревiзiйна комiсiя.
Інформація про посадових осіб емітента
Голова правлiння Некрасов Юрiй Петрович
Головний бухгалтер (Член правлiння) Малахова Дiна Маркiвна 
Голова ревiзiйної комiсiї Бардiєвська Валентина Iванiвна
Голова спостережної ради Кравченко Тетяна Олексiївна
Член спостережної радиДiдоха Iван Михайлович
Член правлiння Спичак Ольга Олексiiвна
Член спостережної ради Шаров Василь Борисович
Інформація про засновників емітента
Засновник - колектив державного пiдприємства Одесенергобудтранс
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї простi iменi. Форма випуску - бездокументарна.
Свiдоцтво 32/1/11 вiд 11 сiчня 2011 року видане ДКЦПФР. Кiлькiсть акцiй 49600 шт. 

Номiнальна вартiсть 100.00 грн. Код ЦП: UA1503641003 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі

тента у депозитарній системі України
АКФ «Грантье»
АТ « Українська пожежно - страхова компанiя» в особi Одеського Обласного управлiння
ЗАТ «Пiвденний регiональний депозитарно-конвертацiйний центр «Фондовий Б.А.Н.К.» 
ВАТ «Нацiональний депозитарiй України» 
6. Інформація про загальні збори
Протягом 2012 року загальні збори не відбулися у зв’язку з неотриманням реєстру. 
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів 

не приймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС», що додається, яка складається з балансу ста-
ном на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошо-
вих коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого 
викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи 
iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ 
(надалi разом - «попередня фiнансова звiтнiсть»). 

Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз вико-
ристанням описаної у примiтцi до фiнансової звiтностi концептуальної основи 
спецiального призначення, що 'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того ви-
магає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка 
буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої 

фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих кори-
гувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що  
будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 
31.12.2013 року.

При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво несе 
вiдповiдальнiсть за:

- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
- Застосування об'рунтованих облiкових оцiнок та розрахункiв;
- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у 

примiтках до фiнансової звiтностi Компанiї;
- Пiдготовку попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи з припу-

щення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду май-
бутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;

- Облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй 
мiж пов'язаними сторонами;

- Облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балан-
су, якi вимагають коректування чи розкриття;

- Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо 
будуть в найближчому майбутньому;

- Достовiрне розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх нада-
них кредитах або гарантiї вiд iменi керiвництва.

- Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи 
внутрiшнього контролю в Компанiї;

- Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бух-
галтерського облiку вiдповiдної чинного законодавства України;

- Вжиття заходiв у рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї;
- Виявлення i запобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової 

звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно 
до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етич-
них вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур 
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень по-
передньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку 
цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються скла-
дання суб'єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки 
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає 
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових 
оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попере-
дньої фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення 
нашої умовно-позитивної думки щодо попередньої фiнансової звiтностi. 

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та 
зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi 
цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно ви-
мог МСА. 

Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити 
кiлькiсть активiв та зобов'язань за допомогою iнших аудиторських процедур.

Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних коштiв станом на 31 груд-
ня 2011 року, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку № 36 
«Зменшення корисностi активiв» (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що 
такi основнi кошти могли втратити частину своєї вартостi внаслiдок негативного впливу 
фiнансової кризи. Ми не змогли оцiнити вплив цього вiдхилення вiд МСБО 36 на звiт 
про сукупнi доходи та витрати Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi поточного перiоду мiстить застереження у 
зв'язку з можливим впливом даних обставин на порiвняннiсть показникiв поточного i 
минулого року.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у 
параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комп-
лекту фiнансової звiтностi», попередня фiнансова звiтнiсть ВАТ «ОДЕСЕНЕРГОБУД-
ТРАНС» станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в 
усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, 
описаної в примiтцi до попередньої фiнансової звiтностi, включаючи припущення 
управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть 
чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли 
управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з 
МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» /Тимофєєнко С.А./17.04.2013 року

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії розкрито 19.04.2013.

10. Підпис
Голова правлiння Некрасов Юрiй Петрович підтверджує достовірність наведеної 

інформації та визнає, що вона відповідальність згідно з законодавством. 

ВiДКРитЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “ОДЕСЕнЕРГОБУДтРАнС”
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кагарлицьке» 
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. 9 Сiчня, 29, м. Кагарлик, Кагарлицький, Київська 

область, 09200, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00385905
1.5. Міжміський код та телефон: (04573) 3-28-35
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ 455530
1.7. Дата державної реєстрації: 15.03.2012
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: kagarlik.zvitat.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента  підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 23291 10099
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2727 2298
Довгострокові фінансові інвестиції 10 10
Запаси 4964 4368
Сумарна дебіторська заборгованість 13925 1313
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 89
Власний капітал 18562 7701
Статутний капітал 3173 3173
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7000 -1019
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 4285 1987
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

0 0

Вартість чистих активів 18562 7701

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Інформація про посадових осіб емітента 
Директор  Лисюк Василь Васильович; 1947 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної 

роботи (років): 35. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «Кагар-
лицький бурякорадгосп», голова правління. Повноваження та обов'язки посадової особи ви-
значені посадовою інструкцією. Додаткова винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах 
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 35. Попередня посада: ВАТ «Кагарлиць-
кий бурякорадгосп», голова правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-
яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Голова наглядової ради  Бондарчук Юрiй Вiкторович; 1976 року народження. Освіта: 
Вища. Стаж керівної роботи (років): 16. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: ТОВ «Сiльгосп-продукт», директор. Повноваження та обов'язки посадової особи ви-
значені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій 
особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емі-
тента не має. Стаж керівної роботи (років) - 16. Попередня посада: ТОВ «Сiльгосп-продукт», 
директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

член наглядової ради  Селюченко Юрiй Васильович; 1967 року народження. Освіта: Серед-
ня. Стаж керівної роботи (років): 2. Найменування підприємства та попередня посада, яку за-
ймав: ЗАТ «Василькiвхлiбопродукт», генеральний директор. Повноваження та обов'язки посадо-
вої особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 2. Попередня посада: ЗАТ «Василькiвхлiбопродукт», 
генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших під-
приємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

член наглядової ради  Городецький Леонiд Анатолiйович; 1969 року народження. Освіта: 
Вища. Стаж керівної роботи (років): 17. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: ТОВ «КУА «АРТ-КАПIТАЛ Менеджмент», директор. Повноваження та обов'язки поса-
дової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній фор-
мах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб 
за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17. Попередня посада: ТОВ «КУА «АРТ-
КАПIТАЛ Менеджмент», директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких 
інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

член наглядової ради  Боровик Вiталiй Андрiйович; 1965 року народження. Освіта: Вища. 
Стаж керівної роботи (років): 14. Найменування підприємства та попередня посада, яку зай-
мав: ПрАТ «IФК Арт-капiтал», кКерiвник юридичного департаменту.. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в на-
туральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі 
посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 14. Попередня посада: 
ПрАТ «IФК Арт-капiтал», кКерiвник юридичного департаменту. Посадова особа не працює та 
не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

член наглядової ради  наковалов iгор Петрович; 1968 року народження. Освіта: Середня 
спецiальна. Стаж керівної роботи (років): 1. Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав: ТОВ «Сiльгосп-продукт», менеджер.. Повноваження та обов'язки посадової особи 
визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій 
особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емі-
тента не має. Стаж керівної роботи (років) - 1. Попередня посада: ТОВ «Сiльгосп-продукт», 
менеджер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Голова Ревізійної комісії  Гордоншевченко Олександра Анатолiївна; 1988 року наро-
дження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 1. Найменування підприємства та попере-
дня посада, яку займав: ДП «Маркет-Плаза», менеджер з продажiв. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній 
формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових 
осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини по-
садова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 1. Попередня посада: ДП «Маркет-
Плаза», менеджер з продажiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких 
інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Головний бухгалтер  Михайленко Ольга Григорiвна; 1965 року народження. Освіта: Вища. 
Стаж керівної роботи (років): 23. Найменування підприємства та попередня посада, яку зай-
мав: Кагарлицький радгосп, головний бухгалтер.. Повноваження та обов'язки посадової особи 
визначені посадовою інструкцією. Додаткова винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Кагарлицький радгосп, головний бухгалтер. Стаж керівної роботи (ро-
ків) - 23. Попередня посада: Кагарлицький радгосп, головний бухгалтер. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз
міру часток, паїв)

Юридичні особи:
ПВІФ Нові Технології НВЗТ ТОВ КУА «АРТ-Капітал Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 

33540395), місцезнаходження: вул. Народного ополчення, 1, м. Київ, Україна, 03151. Заснов-
нику/учаснику належить 13,365% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ» (код 
за ЄДРПОУ 33308667), місцезнаходження: вул. Народного ополчення, 1, м. Київ, 03151. Засно-
внику/учаснику належить 61,077% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Закрите акцiонерне товариство «Iнвестицiйна компанiя «Глобальнi iнвестицiї» (код за  
ЄДРПОУ 23467723), місцезнаходження: пр-т Гагарiна, 12, м. Харкiв, Україна, 61125. Засно-
внику/учаснику належить 0,001% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Закрите акцiонерне товариство «Торговець цiнними паперами «Восток-Маклер» (код за 
ЄДРПОУ 23461005), місцезнаходження: м-н Конституцiї, 1, Палац Працi, пiд'їзд 2, пов. 2,  
м. Харкiв, Україна, 61003. Засновнику/учаснику належить 0,414% від загальної кількості акцій 
(часток, паїв).

IФ «GPI-МАЙБУТНЄ» (код за ЄДРПОУ 23527269), місцезнаходження: вул. О. Гончара, 57б, 
м. Київ, Україна, 01054. Засновнику/учаснику належить 0,624% від загальної кількості акцій 
(часток, паїв).

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кагарлицький цукровий комбiнат» (код за 
ЄДРПОУ 30486519), місцезнаходження: вул. Воровського, 16, м. Кагарлик, Київська, Україна, 
09200. Засновнику/учаснику належить 1,261% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

фізичні особи: 355 фiзичних осiб. Засновнику/учаснику належить 23,258% від загальної 
кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 14.05.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

64/10/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Територiальне управлiння Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi, код цінного папера - 
UA4000079974, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування 
та форма випуску - Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 
12693792 штук, загальною номінальною вартістю 3173448 грн., що складає 100% у статутно-
му капіталі. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх 
ринках. Факти лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi були вiдсутнi. Додаткова емiсiя у звiтному 
перiодi не вiдбувалась, цiннi папери не розмiщувались.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 18.04.2012р. Кворум зборів: 62,1% до 

загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання голови і секретаря Зборів; 2. Визначення кількісного складу Лічильної комісії, 

обрання голови і членів лічильної комісії; 3. Звіт Директора Товариства про діяльність в  
2011 році; 4. Звіт Наглядової ради Товариства Ради про діяльність у 2011 році; 5. Звіт та висно-
вки Ревізійної комісії Товариства про діяльність у 2011році; 6. Затвердження балансу і звіту 
про фінансові результати Товариства за 2011 рік; 7. Затвердження порядку розподілу при-
бутку (покриття збитків); 8. Про залучення кредитів та надання фінансових та майнових порук;  
9. Щодо реалізації оборотних і необоротних активів підприємства; 10. Про схвалення значних 
правочинів, що вчинятимуться Товариством. 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: рішення про прове-
дення зборів прийняте Наглядовою радою, порядок денний затверджено Наглядовою радою, 
пропозиції до порядку денного не надходили.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори чергові.
Результати розгляду питань порядку денного: 
По питанню 1: Обрано Голову та секретаря зборів; По питанню 2: Визначено склад Лі-

чильної комісії у кількості 3 (три) особи, обрано Голову та членів Лічильної комісії; По питан-
ню 3. Затверджено звіт Директора про діяльність у 2011 році; По питанню 4: Затверджено 
звіт Наглядової ради про діяльність у 2011 році; По питанню 5: Затверджено звіт та виснов-
ки Ревізійної комісії за результатами перевірки діяльності у 2011 році; По питанню 6: За-
тверджено баланс та звіт про фінансові результати за 2011 рік; По питанню 7: Прийнято рі-
шення не виплачувати дивіденди, весь отриманий у 2011 році прибуток направити на 
покриття збитків минулих періодів; По питанню 8: Надано згоду на отримання Директором 
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за погодженням з Наглядовою радою кредитів, надання фінансових та майнових порук; По 
питанню 9: Прийнято рішення про здійснення реалізації основних засобів за погодженням з 
Наглядовою радою, прийнято рішення про списання основних засобів, які повністю зношені 
та не можуть використовуватись у виробництві; По питанню 10: Затверджено укладання 
форвардного біржового контракту з Аграрним фондом зерна на умовах державних фор-
вардних закупівель на суму не більше 3 500 000 грн., надано попередню згоду на укладання 
протягом року з дня прийняття рішення, значних правочинів на загальну суму, що не може 
перевищувати 5 млн. грн. 

Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулись.
6. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі

тента:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ОЛДБРIДЖ» (код за  

ЄДРПОУ - 31927799), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю. Місцезнаходження: вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032. Аудитор має ліцензію на цей вид 
діяльності 2914, що видана: Аудиторська палата України 23.04.2002 року. Контактний теле-
фон: (044) 599-26-52, факс: (044) 599-26-52. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa 
фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Аудиторська фірма, що здійснює перевірки 
фінансово-господарської діяльності Емітента.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування Товариство з обмеже-

ною відповідальністю «Аудиторська фірма «Олдбрідж», Код ЄДРПОУ 31927799, Дата дер-
жавної реєстрації та номер запису в ЄДР Дата державної реєстрації 06.03.2002 р., дата 
заміни свідоцтва – 15.07.2011 р., номер запису 1 074 1200000 040 118. Сертифікат ауди-
тора Шеломкова Віталія Алефтіновича Серія А № 004433, виданий згідно рішення АПУ  
№ 96 від 30.11.2000 р. та подовжений рішенням АПУ № 207/2 від 29.10.2009 р. до 30.11.2014 
р. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів, які одноособово надають аудиторські послуги Свідоцтво № 2914 видане рішенням 

АПУ від 23.04.2002 р. № 109 та подовжене рішенням АПУ від 22.03.2012 р. № 248/6 до 
22.03.2017 р. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здій-
снюють діяльність на ринку цінних паперів Свідоцтво серії АВ № 000107, реєстраційний 
номер свідоцтва 107, видане відповідно до рішення НКЦПФР від 29.05.2012 р. № 753. 
Строк дії свідоцтва до 22.03.2017 р. Місцезнаходження м. Харків, пр. Перемоги, 50-а, кв. 
102. Телефон (057) 758-69-14

На думку Аудитора, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для під-
твердження кількості запасів, фінансові звіти справедливо й достовірно, в усіх суттєвих ас-
пектах, відображають фінансовий стан, реальний склад активів та пасивів товариства станом 
на 31.12.2012 р., а також результат його діяльності та рух грошових коштів за період з 01 січня 
по 31 грудня 2012 року, згідно з нормативними вимогами та Національними стандартами бух-
галтерського обліку в Україні.

Аудитор дійшов висновку, що в діяльності емітента відсутні факти та дії, які згідно законо-
давства України можуть істотно вплинути на фінансово-господарський стан емітента та при-
звести до значної зміни вартості його цінних паперів.

7. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

19.04.2013
(дата)

Річна інформація 
розміщена на сторінці (за 
наявності)

kagarlik.zvitat.com.ua в мережі 
Інтернет

__________
(адреса сторінки) (дата)

8. Підпис
Директор Лисюк Василь Васильович підтверджує достовірність наведеної інформації та 

визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«БІЛОцЕРКІВСЬКий АГРОхІМцЕнтР»

(код за ЄДРПОУ 05489170)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбу-

дуться 24 травня 2013 року о 12.00 год. за адресою: Київська обл., Білоцерківський рн, 
смт. терезине, вул. Першотравнева, буд. 4, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕнний:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження ре-

гламенту зборів.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства 

шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додатко-
вих внесків.

3. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження 
рішення про закрите (приватне) розміщення акцій;

4. Прийняття рішення про затвердження переліку інших інвесторів, серед  
яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про роз-
міщення.

5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження 
щодо:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, 
якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про 
результати закритого (приватного) розміщення акцій.

6. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, пе-

релік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято 
рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, 
про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання 
свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення 
про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного пра-
ва на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у 

новій редакції.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення по-

зачергових загальних зборів, в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Мережна, 8, кабінет бухгалтерії, а в день проведення позачерго-
вих загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами визначений Генеральний директор Золотар А.А. 
Телефон для довідок: (067)563-30-99. Реєстрація акціонерів та їх представників про-
водиться з 11.15 до 11.45 за місцем та в день проведення позачергових загальних 
зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 
загальних зборах: 20.05.2013 р. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповнова-
женим представникам, необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповно-
важений представник додатково повинен мати довіреність (або інший документ), що 
посвідчує його повноваження.

Генеральний директор     Золотар А.А.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“ЛІКтРАВи”

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Ліктрави"
1.2. Організаційно-правова форма емітента приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00481181

1.4. Місцезнаходження емітента 10001 м. Житомир Шосе Київське, буд. 21
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0412 427280 427281

1.6. Електронна поштова адреса емітента lіktrav@zt.ukrtel.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.lіktravy.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

2. текст повідомлення
Малинка В'ячеслав Олегович (паспорт 45 10 190059 виданий Відділенням по ра-

йону Коньково ОУФМС Росії по місту Москві в ЮЗАО 13.05.2009р.) відкликаний 
18.04.2013 р. за рішенням Наглядової ради (Протокол №19 від 18.04.2013 р.). з поса-
ди голови правління Товариства. На посаді голови правління перебував з 31.12.2011 р. 
Володіє 1 (одною) простою іменною акцією Емітента, що складає 0,0002975% статут-
ного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За-
мість звільненої особи на посаду голови правління Товариства нікого не призначено в 
зв»язку з проведенням 18.04.2013 р. загальних зборів акціонерів, до порядку денного 
яких включено питання внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції, за якою може бути передбачено одноосібний виконавчий орган 
Товариства.

Скробанскі Войчех Анджей (паспорт: серія АК номер 3541065 виданий Воєвода 
Вєлькопольскі /1/ 25.08.2004) відкликаний 18.04.2013 р. за рішенням Наглядової ради 
(Протокол №19 від 18.04.2013 р.) з посади члена правління Товариства. На посаді 
члена правління перебував з 31.12.2011 р. Акціями Емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи на по-
саду члена правління Товариства нікого не призначено в зв»язку з проведенням 
18.04.2013 р. загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання 
внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, за 
якою може бути передбачено однооосібний виконавчий орган Товариства.

Малинка В'ячеслав Олегович (паспорт 45 10 190059 виданий Відділенням по ра-
йону Коньково ОУФМС Росії по місту Москві в ЮЗАО 13.05.2009р.) рішенням Загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «Ліктрави» (протокол №1 від 18.04.2013 року) обраний 
членом Наглядової ради. Володіє 1 (одною) простою іменною акцією Емітента, що 
складає 0,0002975% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. 
Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа - старший науковий пра-
цівник Інституту економічної політики, начальник управління державного майна і при-
ватизації, консультанат, генеральний директор.

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. Виконуючий обов’язки голови правління, 
виконавчий директор                   Пинзару Юрiй.
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вулиця Болгарська, 64, м. Одеса, 65028
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00190644
1.5. Міжміський код та телефон: (048) 750-49-73
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №317780
1.7. Дата державної реєстрації: 29.03.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://eurofinance.kiev.ua/vtormety
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента  підприємства (тис. грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 223261 63881
Основні засоби (за залишковою вартістю) 176965 10880
Довгострокові фінансові інвестиції 37890 37890
Запаси 2673 5334
Сумарна дебіторська заборгованість 5689 9749
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 21
Власний капітал 138889 -31004
Статутний капітал 1531 1531
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 135345 -32535
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 83735 94885
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,18 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,18 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15313293 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

0 0

Вартість чистих активів 138889 -31004

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органи управління емітента: Загальні збори акціонерів – Вищий орган управління, Правлін-

ня – виконавчий орган, Наглядова рада, Ревізійна комісія. Посадові особи: Голова правлiння 
(Генеральний директор) - Гриненко Вiктор Васильович; Члени Правлiння - Бабаджанян Сержик 
Миколайович, Бабаджанян Гамлет Сержикович, Кришталь Ольга Олексiївна; Голова Наглядової 
ради - Пiдприємство з iноземними iнвестицiями в формi ТОВ «Євро Фiнанс ЛТД»; Члени На-
глядової ради - Есламi Мар'ям Зеiнлабедiн, Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад, 
Мохаммадханiомран Хоссейн Золфалi, Iвко Вiктор Павлович; Голова Ревiзiйної комiсiї - Хiлова 
Iрина Миколаївна; Члени Ревiзiйної комiсiї - Мехдiтабармалакшах Саiд Аболькасим, Гребiнник 
Євген Олександрович,Олефiренко Марина Олександрiвна. Посаду головного бухгалтера обій-
має Кришталь Ольга Олексiївна. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини по-
садові особи емiтента не мають. Засновником емітента було Регiональне вiддiлення Фонду 
Державного майна України по Одеськiй обл. (код за ЄДРПОУ 20984091). Станом на 31.12.2012 
року власниками іменних цінних паперів емітента є юридичні та фізичні особи, які у сукупності 
володіють 100 % статутного капіталу. Державної частки у статутному капіталі немає.

4. Інформація про цінні папери емітента. Випуск зареєстровано 08.11.2010 р., номер сві-
доцтва про реєстрацію випуску - 1027/1/10, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код 
цінного папера - UA3001906441, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, 
форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,10 грн. 
у кількості 15313293 штук, загальною номінальною вартістю 1531329,30 грн., що складає 
100% у статутному капіталі. Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється виключно на 
внутрiшньому ринку України. Процедура лiстингу/делiстингу, протягом звiтного перiоду, до 
цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не застосовувалась. Протягом звiтного року до-
даткових емiсiй (випускiв акцiй) не було. Всі акції розміщені й оплачені повністю. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України. Змін особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента у депозитарній системі України, протягом звітного року не відбувалось.

6. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори акціонерів відбулись 19.04.2012 р. 
(кворум – 91,1396%), позачергові - 15.06.2012 (кворум 91,3244%). 

7. Інформація про дивіденди. Дивіденди за 2012 та 2011 роки не нараховувалися та не 
виплачувалися.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі

тента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «ТРАНСАУДИТСЕРВІС» 
(код за ЄДРПОУ-23380442), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю. Місцезнаходження: проспект Повітрофлотський, 37, оф. 225, м. Київ, 03037. 
Ліцензія (свідоцтво) №2288, що видане Аудиторською палатою України 18.05.2001 р. Конт. 
тел./факс: 044,2761684. Перевірку проводили незалежні аудитори Юрченко М.В. і Рубчак М.В., 
сертифікат аудитора серії А №001560, виданий АПУ 30.06.1994р., термін дії якого продовже-
но до 30.06.2015р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми): На нашу позитивну думку, фінансо-
ва звітність справедливо і достовірно відображає фінансовий стан товариства по 31 грудня 
2012р. Дані фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах дають повне уявлення про фінансо-
вий стан товариства станом по 31.12.2012 року і можуть бути використані для прийняття 
управлінських рішень. Аудитори підтверджують валюту баланса станом по 31.12.2012 р. у 
сумі 223261,0 тис. гривень. Проведений аудит і зроблений аналіз фінансового стану товари-
ства за 2012 рік підтверджує, що фінансова звітність складена у відповідності з міжнародни-
ми стандартами бухгалтерського обліку та відповідає міжнародним стандартам фінансової 
звітності і реально відображає його фінансовий стан на дату складання звітності. На підставі 
проведеного аудиту та аналізу показників фінансового стану можна зробити висновок про те, 
що фінансовий стан товариства стабільний. Товариство платоспроможне, що є підтверджен-
ням його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання.

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

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
22.04.2013р. Річна інформація розміщена на сторінці http://eurofinance.kiev.ua/vtormety в ме-
режі Інтернет 22.04.2013р.

10. Підпис
Голова правлiння (Генеральний директор) Гриненко В.В. підтверджує достовірність наве-

деної інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 22.04.2013р.

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ВтОРМЕт»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«чЕРнІГІВСЬКий цЕГЕЛЬний ЗАВОД №3»

1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01296639
1.4 Місцезнаходження емітента 14010, м.Чернігів, вул. Попова, б.6
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (0462) 667-332, 664-763
1.6 Електронна поштова адреса емітента alex.zavod3d@gmaіl.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емітентом chernіgіvtsegla.

pat.ua
1.8 Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення 
Посадова особа Член правління Битченко Ніна Олександрівна (паспорт НК 326995 від 

17.06.1997 Деснянським ВМ УМВСУ в Чернігівській обл.). Звiльнена за рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013, до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягалась. На посадi працювала 19 рокiв, володіє 0,2% статутного капіталу.

Посадова особа Член правління Миненко Марія Григорівна (паспорт НК 994191 від 
09.04.2002 Новозаводським ВМ УМВСУ в Чернігівській обл.). Призначено згiдно рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 19.04.2013 строком на 5 рокiв. Посадова особа до 
кримінальної відповідальності за корисливі та посадові злочини не притягалась. В даний час - 
головний бухгалтер Товариства. Попередня посада - головний бухгалтер ТОВ «Чернігівські 
будівельні конструкції» (код ЄДРПОУ 35956540). Не володiє акцiями Товариства.

3. Підпис 
Голова правлiння Самойленко А.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САРАТСЬКА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №6»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00912066
1.4. Місцезнаходження емітента: 68200 смт. Сарата Промзона, 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04848) 2-29-67 (04848) 2-10-91
1.6. Електронна поштова адреса емітента: sarata_pmk6@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.pmk6.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Посадова особа Директор Владов Михайло Дмитрович (паспорт: серiя КЕ № 773212 

виданий Саратським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 23.09.1997) звiльнена 19.04.2013 у 
зв'язку з прийняттям рiшення про припинення акцiонерного товариства шляхом перетво-
рення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 11 рокiв. Рiшення прийня-
то загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6» вiд 19.04.2013 р.

Посадова особа Голова наглядової ради Владов Iван Дмитрович (паспорт: серiя КЕ  
№ 425520 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 01.11.1996) звiльнена 
19.04.2013 у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення акцiонерного товариства шля-
хом перетворення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.24000%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 
14 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6» 
вiд 19.04.2013 р.

Посадова особа Член наглядової ради Янева Надiя Iванiвна (паспорт: серiя КЕ № 517076 
виданий Саратським РВ УМВС України в Одеськiй областi 14.01.1997) звiльнена 19.04.2013 
у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення акцiонерного товариства шляхом пере-
творення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.43600%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi -  
5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6» вiд 
19.04.2013 р.

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «САРАтСЬКА ПЕРЕСУВнА МЕхАнiЗОВАнА КОЛОнА №6»
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Посадова особа Ревiзор Кобелев Володимир Миколайович (паспорт: серiя КМ № 599341 
виданий Київським РВОМУГУМВС України в Одеськiй обл. 04.06.2009) звiльнена 19.04.2013 
у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення акцiонерного товариства шляхом пере-
творення його у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 27.44300%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi -  
5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6» вiд 
19.04.2013 р.

Посадова особа Голова Комiсiї по припиненню шляхом перетворення Янева Надiя 
Iванiвна (паспорт: серiя КЕ № 517076 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
14.01.1997) призначена 19.04.2013 у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення 
акцiонерного товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.43600%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - не визначено.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - член наглядової ради 
ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6». Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СА-
РАТСЬКА ПМК №6» вiд 19.04.2013 р.

Посадова особа Член Комiсiї по припиненню шляхом перетворення Владов Iван Дми-
трович (паспорт: серiя КЕ № 425520 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 

01.11.1996) призначена 19.04.2013 у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення 
акцiонерного товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.24000%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - не 
визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - Голова наглядової 
ради ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6». Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв  
ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6» вiд 19.04.2013 р.

Посадова особа Член Комiсiї по припиненню шляхом перетворення Владов Михайло 
Дмитрович (паспорт: серiя КЕ № 773212 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеськiй 
обл. 23.09.1997) призначена 19.04.2013 у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення 
акцiонерного товариства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - не визначено. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - Директор ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6». 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК №6» вiд 
19.04.2013 р.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комiсiї по припиненню шляхом перетворення                   Янева надiя iванiвна

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство «Жито-

мирське шляхово-будiвельне управлiння №19». 1.2.Організаційно-правова фор-
ма - приватне акціонерне товариство. 1.3.Місцезнаходження емітента – 10025,  
м. Житомир, вул. Корольова, буд. 21 Б. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента – 03449947. 1.5. Міжміський код та телефон 0412 33-10-52. 1.6. Серія і 
номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - АА 375317. 1.7.Дата держав-
ної реєстрації 09.06.1998 р. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації - www.shbu19.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  5242  4842
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1092  1658
Довгострокові фінансові інвестиції  47  47
Запаси  858  708
Сумарна дебіторська заборгованість  2926  2166
Грошові кошти та їх еквіваленти  21  68
Власний капітал  1265  707
Статутний капітал  9  9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  558  -296
Довгострокові зобов'язання  --  641
Поточні зобов'язання  3977  3494
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 66.77037 -35.41941
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію,грн

66.77037 -35.41941

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  8357  8357
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість  --  -- 
у відсотках від статутного 

капіталу 
 --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  1265  707

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його заснов-
ників. Органами управління емітетна є загальні збори акціонерів, наглядова рада та 

правління. Контролюючий орган - Ревізор. Посадові особи емітента на 31.12.12: 
Голова Наглядової ради Святюк Раїса Василiвна, член Наглядової ради Нижник 
Алла Василiвна. Голова правлiння Фещенко Олександр Анатолiйович, члени 
правлiння Денега Олександр Петрович, Кравчук Наталiя Мечиславiвна (головний 
бухгалтер). Ревiзор Святюк Тарас Григорович. Засновником товариства є Держава 
в особі Мiнiстерства Транспорту України. 4. Інформація про цінні папери емітента: 
акцiї іменнi простi. Форма існування бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 
8357 шт. Номiнал одного цiнного папера 1.05 грн. Цiннi папери до лістингу не вклю-
чені, заяви для їх включення до лiстингу не надавались. На 31.12.12 всі акції роз-
міщені між 36 фізичними особами, яким в сукупності належить 100% акцій. 5. Ін-
формація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi 
папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося. 6. 
Інформація про загальні збори: черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
20.04.2012. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились. 
7. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського 
висновку. Інформація про аудиторську фірму: Приватне пiдприємство «Аудитор-
ська фiрма «Екаунт». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31133478.Загальний ауди-
торський висновок: Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами 
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики, 
надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства на 
31.12.12 та його фінансові результати і рух грошових коштів за 2012 рік відповідно 
до НП(С)БО. Висновок в частині формування фінансової звітності носить умовно-
позитивний характер, згідно нормам аудиту. Станом на 31.12.12 вартість чистих 
активів Товариства є не меншою від статутного капіталу. Аудитором отримано до-
статню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звіт-
ністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством 
та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю Ми отримали достатню 
впевненість в тому, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилок. 9. Повний текст річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 18.04.2013 р. 10. Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова правлiння                                         фещенко Олександр Анатолiйович

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЖитОМиРСЬКЕ шЛЯхОВОБУДiВЕЛЬнЕ УПРАВЛiннЯ №19»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“АРциЗЬКЕ хЛІБОПРийМАЛЬнЕ ПІДПРиЄМСтВО”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00955236
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

arziz-hpp.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“КОРОСтЕнСЬКий ЗАВОД МДф”

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Коростенський завод МДФ"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 37079170
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

www.kmm.ua

т.в.о. генерального директора __ шевело Володимир Миколайович
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента 
за 2012 рік 

1. Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товари-
ство «Житомирбуд». 1.2. Організаційно-правова форма - приватне акціонерне товариство. 
1.3. Місцезнаходження емітента – 10001, м. Житомир, вул. Київська, буд. 79. 1.4 Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ емітента – 01351167. 1.5. Міжміський код та телефон (0412) 36-05-18. 
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - А01 464091. 1.7. Дата дер-
жавної реєстрації 30.08.1995 р. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації - www.ztbud.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  2239  1893
Основні засоби (за залишковою вартістю)  259  357
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  611  535
Сумарна дебіторська заборгованість  259  393
Грошові кошти та їх еквіваленти  548  5
Власний капітал  679  601
Статутний капітал  194  194
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -503  -737
Довгострокові зобов'язання  --  2
Поточні зобов'язання  1480  1290
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.10188  0.73893
Скоригований чистий прибуток (збиток)на одну просту 
акцію, грн.

 0.10188  0.73893

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  775443  775443
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  679  601

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. Орга-
ни управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, директор. Контролюючий орган 
Ревізор. Посадовi особи на 31.12.2012: Директор Дубровський Олександр Антонович, голова 
Наглядової ради Добровольський Іван Петрович, члени Наглядової ради Дубровська Вiкторiя 
Вiкторiвна, Стецюк Марiя Василiвна (головний бухгалтер), Ревiзор Червiнська Євгенiя 
Василiвна. Засновник Товариства Регіональне відділення фонду державного майна України 
по Житомирській обл. 4. Інформація про цінні папери емітента: Акцiї іменнi, простi. Форма 
існування – бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 775443 шт. Номiнал одного цiнного 
папера 0.25 грн. Цiннi папери до лістингу не включені, заяви для їх включення до лiстингу не 
надавались. На 31.12.12 всі випущені акції розміщені між 82 фізичними особами, яким в су-
купності належить 100% акцій. 5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності 
на цінні папери емітента у депозитарній системі України: змiн особи, яка веде облiк прав 
власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не 
вiдбувалося. 6. Інформація про загальні збори: черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
12.04.2012. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились. 7. Інфор-
мація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку. Інформація про ау-
дитора: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Актив-плюс», iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ 31191719. Загальний аудиторський висновок: Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Житомир-
буд» пiдготовлена згiдно з вимогами П(С)БО. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що 
прийнята система бухгалтерського облiку на ПрАТ «Житомирбуд» в цiлому задовольняє за-
конодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком мож-
ливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної 
думки» фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Житомирбуд» за 2012 рiк подає достовiрну та справедливу 
iнформацiю про фiнансовий стан та фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова 
звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки. Аудитор не отримав 
доказiв стосовно суттєвого викривлення ПрАТ «Житомирбуд» в наслiдок шахрайства. Ауди-
тор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.  
9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії роз-
крито 19.04.2013р. 10. Директор Дубровський Олександр Антонович підтверджує достовір-
ність наведеної інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЗНЕС-
ЦЕНТР «НИВКИ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35290772
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 449-44-08
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nivki@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 35290772.infosite.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (далі за текстом - Това-

риство) від 19.04.2013р. (Протокол №19-04/2013 від 19.04.2013р.) прийнято рішення про 
зміни складу посадових осіб у зв'язку з закінченням строку повноважень (на підставі абз.4 
ч.2 ст.32 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ЗВІЛЬНЕНО з 19.04.2013р. з посади Голови Наглядової ради Товариства Фесенко Світла-
ну Іллівну (паспорт серії СН № 479550, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 
21.05.1997р., що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 27, кв. 5) у 
зв'язку з закінченням строку повноважень (на підставі абз.4 ч.2 ст.32 ЗУ «Про акціонерні то-
вариства»). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 3 432 869 
штук простих іменних акцій, що складає 49,0000%. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядо-
вої Ради Товариства ПАТ «ІТТ-Плаза» два роки і одинадцять місяців.

ЗВІЛЬНЕНО з 19.04.2013р. з посади Члена Наглядової ради Товариства Публічне акціо-
нерне товариство «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого 
типу «ТРАНС-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, Код за  
ЄДРПОУ 35289730), в особі повноважного представника у зв'язку з закінченням строку по-
вноважень (на підставі абз.4 ч.2 ст.32 ЗУ «Про акціонерні товариства»). Частка посадової 
особи у статутному капіталі Товариства становить 70058 штук простих іменних акцій, що 

складає 1,0000%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства ПАТ «ІТТ-
Плаза» два роки і одинадцять місяців.

ЗВІЛЬНЕНО з 19.04.2013р. з посади Члена Наглядової ради Товариства Маркарову 
Оксану Сергіївну (паспорт серії СН № 774609, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України 
в в м. Києві, 20.03.1998р., що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 
буд.22, кв. 22) у зв'язку з закінченням строку повноважень (на підставі абз.4 ч.2 ст.32 
ЗУ «Про акціонерні товариства»). Частка посадової особи у статутному капіталі Товари-
ства становить 6800 штук простих іменних акцій, що складає 0,0971%. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства ПАТ «ІТТ-Плаза» два роки і оди-
надцять місяців.

ПРИЗНАЧЕНО з 20.04.2013р. на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Фесенко Світ-
лану Іллівну (паспорт серії СН № 479550, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 
21.05.1997р., що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 27, кв. 5). Част-
ка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 3 432 869 штук простих імен-
них акцій, що складає 49,0000%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, призначена строком до відповідного рішення Загальних зборів 
акціонерів. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: Голова На-
глядової Ради ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ».

ПРИЗНАЧЕНО з 20.04.2013р. на посаду Члена Наглядової Ради Товариства Маркарову 
Оксану Сергіївну (паспорт серії СН № 774609, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в в  
м. Києві, 20.03.1998р., що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд.22, кв. 
22). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства становить 6800 штук простих 
іменних акцій, що складає 0,0971%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, призначена строком до відповідного рішення Загальних зборів ак-
ціонерів. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: Голова 
правління-Президент ПрАТ «ІК «ІТТ-інвест»

3. Підпис
Генеральний директор Харітініна В.А. підтверджує достовірність інформації, що містить-

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

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЖитОМиРБУД»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БІЗнЕСцЕнтР «ниВКи»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ ГО-
ЛОСІЇВСЬКИЙ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.hotelgolos.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ 

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» (далі по тексту – Товариство), що відбулися 02.04.2013 р., прийнято рі-
шення про зміни в персональному складі посадових осіб у зв'язку з тим, що Голова Ревізій-
ної комісії Товариства Литвякова Тамара Леонідівна продала належні їй акції Товариства 
(Протокол №02-04/2013 загальних зборів акціонерів від 02.04.2013 р.).

ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Ревізійної комісії Товариства Литвякову Тамару Леонідівну 
(паспорт серії СМ № 368990, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл., 
12.04.2001р.) в зв’язку з тим, що Голова Ревізійної комісії Товариства Литвякова Тамара 
Леонідівна продала належні їй акції Товариства. Частка посадової особи у статутному капі-
талі Товариства відсутня. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства чотири роки.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Ревізійної комісії Товариства Самойленко Наталію Петрівну 
(паспорт серії СМ № 493118, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл., 
04.06.2002р.) в зв’язку з тим, що Голова Ревізійної комісії Товариства Литвякова Тамара 
Леонідівна продала належні їй акції Товариства. Частка посадової особи у статутному капі-

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ГОтЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКий»
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талі Товариства становить 50 штук простих іменних акцій, що складає 0,0001 %. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на по-
саді Члена Ревізійної комісії Товариства чотири роки.

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Ревізійної комісії Товариства Приватне акціонерне товари-
ство «Інвестиційна компанія «ІТТ - інвест» (код за ЄДРПОУ 23517763, що знаходиться за 
адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30) в особі Тарасюк Світлани Володимирівни (пас-
порт: серії СО № 495965, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, 28.12.2000р.), 
яка діє на підставі довіреності. в зв’язку з тим, що Голова Ревізійної комісії Товариства 
Литвякова Тамара Леонідівна продала належні їй акції Товариства. Частка посадової особи 
ПрАТ ІК «ІТТ-інвест» у статутному капіталі Товариства становить 49 802 365 штук простих 
іменних акцій, що складає 81,0792 %, представник - Тарасюк С.В. часткою у статутному 
капіталі Товариства не володіє. Представник непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства 
чотири роки.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства Чернецьку Раїсу Микола-
ївну (паспорт серії МЮ № 184080, виданий Володимирецьким РВ УМВС України в Рівнен-

ській обл., 26.09.2008р.). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства стано-
вить 1 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0000 %. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на п'ять років. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: юрист ПАТ «Готель 
Голосіївський».

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства Кучеренко Ольгу Володи-
мирівну (паспорт серії СТ № 016787, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київ-
ській обл., 17.06.2008р.). Частка посадової особи у статутному капіталі Товариства стано-
вить 1 шт. простих іменних акцій, що складає 0,0000 %. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначена терміном на п'ять років. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: економіст ПАТ «Готель 
Голосіївський», бухгалтер ПАТ «Готель Голосіївський».

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління                                                   Кондратьєва наталія Мирославівна

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«РІВнЕБОРОшнО» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-
БОРОШНО»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31435947
1.4. Місцезнаходження емітента: 33001, м. Рівне, вул. Біла, буд. 35
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0362631012
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Nataliya.Lyubchyk@rovno.biz
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 31435947.infosite.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що переви-

щує 25 відсотків активів емітента.
2. текст повідомлення:

ПрАТ «Рівне-Борошно» повідомляє про отримання 19.04.2013 року останньої частини 
кредиту (траншу) в сумі 55,4 тис.грн. на підставі укладеної додаткової угоди ГД-22 в рамках 
Генерального договору №04906ГД про здійснення кредитування від 15.06.2006 року.

04.04.2013 року була підписана додаткова угода ГД-22 (сума кредиту 16 000 тис.грн.) в 
межах суми кредитування, яка встановлена в розмірі 39 000 тис.грн. Генеральним догово-
ром № 04906ГД від 15.06.2006 року. Розмір одержаної частини кредиту по додатковій угоді 
ГД-22 у % до заг. розміру кредиту – 0,35 %. Датою прийняття рішення про отримання кре-
диту ПрАТ «Рівне-Борошно» є дата підписання кредитного договору директором підприєм-
ства, з подальшим погодженням вказаного правочину на Загальних зборах акціонерів  
ПрАТ «Рівне-Борошно». Забезпечення кредиту – зерно, товари в обороті;позичальник 
зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за кредитом у визначений  
договором термін. Місцезнаходження кредитора ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019 - 
м. Київ, вул. Ковпака,29. Вартість чистих активів емітента станом на 01.01.2013 року –  
56871 тис. грн.;

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року по додатко-
вій угоді ГД-22 – 28 %.

Цільове призначення коштів отриманих за кредитами - поповнення оборотних коштів, 
закупівля зерна. Термін дії Генерального договору № 04906ГД від 15 червня 2006 року по  
30 вересня 2013 року (87,5 місяців). Процентна ставка по додатковій угоді ГД-22 – 21,5 %.

Строк, на який укладено додаткову угоду ГД-22 – 14 місяців.
Вид кредиту – фінансовий.

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

ленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор ПрАт «РівнеБорошно»     Горбатюк О.А.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ПІДПРиЄМСтВО ПО ВиРОБництВУ МЕДичних 

ВиРОБІВ З ПОЛІМЕРних МАтЕРІАЛІВ «ГЕМОПЛАСт» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

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

ЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ «ГЕМО-
ПЛАСТ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00480922
1.4. Місцезнаходження емітента: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковсько-

го, 57
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04849) 315-62, (04849) 315-02
1.6. Електронна поштова адреса емітента: stock@hemoplast.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: hemoplast.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: Зміна складу 

посадових осіб емітента
2. текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Гемопласт» 18.04.2013р. (протокол №23) 
відбулися зміни у складі Наглядової ради:

Звільнено:
- Член Наглядової ради Дядюк Євген Миколайович, паспорт АК №570690 виданий 

Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.08.1999р., 
на підставі заяви про вихід зі складу Наглядової ради за власним бажанням. Акціями то-
вариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На 
посаді перебував з 29.06.2011 року.

Призначено:
- Член Наглядової ради Присакар Наталя Анатоліївна, паспорт КК №687798 виданий 

Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській області 04.10.2001р., призначення 
виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради. Не володiє част-
кою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. З 2007 по 2012 рік менеджер відді-
лу маркетингу та реклами ПАТ «Гемопласт», менеджер ВЗЄД ПАТ «Гемопласт». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління                    Подгорний Б.В., 19.04.2013р.

Повідомлення про спростування особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ГОтЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКий»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.hotelgolos.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про спростування особливої про емітента.

2. текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» (далі по тексту – Това-
риство) повідомляє про спростування особливої інформації, щодо зміни складу посадових 
осіб Товариства, що була розміщена у стрічці новин 03.04.2013р., опублікована в газеті «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 67(1571) від 08.04.2013р. 
та розміщена на сторінці www.hotelgolos.kiev.ua в мережі Інтернет 03.04.2013 року.

Дата встановлення факту розкриття недостовірної інформації: 19 квітня 2013 р. Подача 
недостовірної інформації ПАТ «Готель Голосіївський» відбулася з технічних причин.

ПАТ «Готель Голосіївський» спростовує недостовірну особливу інформацію та  
19.04.2013 року подає наступну достовірну особливу інформацію, щодо зміни складу поса-
дових осіб Товариства.

3. Підпис
Голова правління Кондратьєва Наталія Мирославівна підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“БЕРЕЗинСЬКий КхП”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"Березинський КХП"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

00955221

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну
 інформацію

berezino-khp.com.ua
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ГОЛДЕн ГЕйт цЕнтР»

(ЄДРПОУ-03058655, місцезнаходження м. Київ, вул. Машинобудівна, 50,
ggcenter@ukr.net, www.goldencenter.com.ua).

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2013 року (протокол  
№ 20/04/2013 від 20.04.2013 року) було прийнято рішення про припинення повнова-
жень посадових осіб Товариства та одночасне обрання нових:

відкликано:
- Голову Наглядової Ради Шеветовську Світлану Олександрівну (фізична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 
22 листопада 2010 року по 20 квітня 2013 року. Володіє акціями Товариства у кількос-
ті 487 шт., що складає 0,0080 % від статутного капіталу Товариства. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Бурлаченко Сергія Івановича (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 22 листопада 
2010 року по 20 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Ради Баранова Олександра Володимировича (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на по-
саді з 22 листопада 2010 року по 20 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Ради Маєвського Олександра Євгенійовича (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 
22 листопада 2010 року по 20 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Ради Ятлук Ольгу Миколаївну (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 22 листопада 
2010 року по 20 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за посадові та корисливі злочини не має;

- Голову Ревізійної комісії Буднік Людмилу Федорівну (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з  
22 листопада 2010 року по 20 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Ревізійної комісії Мартову Ганну Валеріївну (фізична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 22 листо-
пада 2010 року по 20 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Ревізійної комісії Тихоненко Марину Валеріївну (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з  
22 листопада 2010 року по 20 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

обрано:
- Голову Наглядової Ради Шеветовську Світлану Олександрівну строком на 3 роки 

(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду пре-
зидента ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР», інші посади, які займала – помічник голови 
правління, помічник ради акціонерів, референт, генеральний директор, директор. Во-
лодіє акціями Товариства у кількості 487 шт., що складає 0,0080 % від статутного ка-
піталу Товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Ради Мартову Ганну Валеріївну строком на 3 роки (фізична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду старшого фінансо-
вого контролера ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які займала - се-
кретар, провідний спеціаліст департаменту інвестицій, фінансовий контролер, спеціаліст 
департаменту цінних паперів, старший фінансовий контролер. Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Ради Бондарчук Ольгу Миколаївну строком на 3 роки (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду директора 
юридичного департаменту ТОВ «Керамічна група «Голден Тайл», інші посади, які зай-
мала - юрисконсульт, провідний юрисконсульт, начальник юридичного відділу. Акція-
ми Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не 
має;

- Голову Ревізійної комісії Буднік Людмилу Федорівну строком на 3 роки (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду головного бух-
галтера ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які займала - бухгалтер, 
інженер-економіст, економіст з бухобліку та аналізу господарської діяльності, бухгал-
тер, заступник головного бухгалтера. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Ревізійної комісії Беркович Ольгу Володимирівну строком на 3 роки (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду юрисконсуль-
та ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади не займала. Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

Члена Ревізійної комісії Непряхіну Наталію Миколаївну строком на 3 роки (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду заступника 
головного бухгалтера ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР», інші посади, які займала – бухгал-
тер. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має. 

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

Директор                                          Баранова Алла Миколаївна, 20.04.2013 року.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«УКРЛiСПРОМОПттОРГ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості.1.1. Повне найменування емітента. Приватне акціонерне товари-

ство «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ». 1.2. Організаційно-правова форма емітента. Приватне ак-
ціонерне товариство.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00275889. 1.4. Міс-
цезнаходження емітента.01013 м. Київ Деревообробна, 5. 1.5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента: (044) 285-04-66. 1.6. Електронна поштова адреса емітента: 
ukrlespromopttorg@citiustele.com. 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
ukrlespromopttorg.mbk.biz.ua.1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб 
емітента. 

2. текст повідомлення. 
ішення про звільнення посадової особи прийнято та виконано на підставі рішення 

загальних зборів акціонерів вiд 01.04.2013р. Посадова особа Калюга Руслан Володими-
рович. (Паспорт: серія КВ номер 002179 виданий 02.11.1998 р. Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській обл.), яка займала посаду Генеральний директор, звільнена.Не 
володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Особа перебувала на посаді 25.06.2010р. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято та виконано на підставі рішення за-
гальних зборів акціонерів вiд 01.04.2013р. Посадова особа Комендо Ольга Сергіївна. 
(Паспорт: серія СН номер 273134 виданий 08.10.1996 р. Печерським РУГУ МВС України в 
м. Києві, дата видачі 08.10.1996р.), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. 
Неволодiє часткою в статутному капіталі емiтента. Посадова особа перебувала на посадi 
з 03.11.1999р. Рішення про призначення прийнято та виконано на підставі рішення за-
гальних зборів акцiонерiв. Протокол зборiв №32 вiд 01.04.2013р. Посадова особа Галахін 
Андрій Костянтинович (Паспорт: серія СМ номер 382421 виданий 14.01.1997 р. Залізнич-
ним РУ ГУ МВС України в м. Києві,дата видачі 14.01.1997р.), призначена на посаду Гене-
ральний директор. Неволодiє часткою в статутному капіталі емiтента. Строк, на який при-
значено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа:Заступник генерального 
директора. Розмір пакета акцій емітента: 0. Рішення про призначення прийнято загальни-
ми зборів акцiонерiв 01.04.2013 р. та виконано на підставі наказу №276 від 14.09.2012 р. 
Посадова особа Григоренко Гайя Юріївна (Паспорт: серія СО номер 642825 виданий 
26.06.2001 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 26.06.2001), призна-
чена на посаду Головний бухгалтер. Неволодiє часткою в статутному капіталі емiтента. 
Строк, на який призначено особу: на невизначений термін. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом своєї діяльності: бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента: 0. Усі посадові 
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають. 

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор                           Галахін Андрій Костянтинович. 01.04.2013.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«РІВнЕБОРОшнО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-
БОРОШНО»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31435947
1.4. Місцезнаходження емітента: 33001, м. Рівне, вул. Біла, буд. 35
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0362631012
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Nataliya.Lyubchyk@rovno.biz
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 31435947.infosite.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що переви-

щує 25 відсотків активів емітента.
2. текст повідомлення:

ПрАТ «Рівне-Борошно» повідомляє про закриття кредитної лінії 19.04.2013 року на під-
ставі укладеної додаткової угоди ГД-20 в рамках Генерального договору №04906ГД про 
здійснення кредитування від 15.06.2006 року.

05.06.2012 року була підписана додаткова угода ГД-20 (сума кредиту 16 000 тис.грн) в 
межах суми кредитування, яка встановлена в розмірі 39 000 тис.грн. Генеральним догово-
ром № 04906ГД від 15.06.2006 року.

Датою прийняття рішення про отримання кредиту ПрАТ «Рівне-Борошно» є дата підпи-
сання кредитного договору директором підприємства, з подальшим погодженням вказано-
го правочину на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рівне-Борошно».

Забезпечення кредиту – зерно, товари в обороті;позичальник зобов’язується повернути 
кредит та сплатити проценти за кредитом у визначений договором термін.

Місцезнаходження кредитора ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019 - м. Київ,  
вул. Ковпака, 29. Вартість чистих активів емітента: станом на 01.01.2012 року – 44224 тис. грн., 
станом на 01.01.2013 року – 56871 тис. грн.;

Співвідношення суми кредиту до вартості активів: на початок 2012 року по додатковій 
угоді ГД-20 – 36 %, на початок 2013 року по додатковій угоді ГД-20 – 28 %.

Цільове призначення коштів отриманих за кредитами - поповнення оборотних коштів, 
закупівля зерна. Термін дії Генерального договору № 04906ГД від 15 червня 2006 року по  
30 вересня 2013 року (87,5 місяців). Процентна ставка по додатковій угоді ГД-20 - 18 %.

Строк, на який укладено додаткову угоду ГД-20 – 12 місяців. 
Вид кредиту – фінансовий.

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

мленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор ПрАт «РівнеБорошно»     Горбатюк О.А.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента

ПАт «ПОПiЛЬнЯнСЬКий СПЕцКАР’ЄР» 
за 2012 рік

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Попiльнянський спецкар’єр»; Організаційно-правова форма - Публічне акціо-
нерне товариство; Місцезнаходження емітента-13524 Житомирська область 
Попiльнянський с.Миролюбiвка вул.Червоноармiйська буд.66; Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента-03443732; Міжміський код та телефон-(04137)25462; Серія і но-
мер свідоцтва про державну реєстрацію емітента- AO1 №761875; Дата державної реє-
страції-25.02.1998; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації -www.popilnykarer.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  17047  18202
Основні засоби (за залишковою вартістю)  5686  6484
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  335  429
Сумарна дебіторська заборгованість  5198  5441
Грошові кошти та їх еквіваленти  114  114
Власний капітал  -11006  -10305
Статутний капітал  862  862
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -14027  -13369
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  28053  28507
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.20330000  -- 
Скоригований чистий збиток на одну просту акцію (грн.)  -0.20330000  -- 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  3448032  -- 
Цінні папери власних випусків,викуплені 
протягом звітного періоду 

 --  --  -- 
 --  --  -- 

Вартість чистих активів  -11006  -10305

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків. За статутом органами управління є загальні збори акціонерів, правління, ревізійна 
комісія, наглядова рада.Посадовi особи емiтента: Голова правлiння Поляновський 
Анатолiй Iванович,Член правлiння Сергеєв Олег Борисович,Член правлiння (головний 
бухгалтер) Гонгало Свiтлана Петрiвна, Голова ревiзiйної комiсiї Галка Володимир 
Миколайович,Член наглядової ради Шаргунов Володимир Ананьєвич,Голова наглядо-
вої ради Едвард Сомерс, член наглядової ради Бала Євгеній Григорович. Засновником 
товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна 
України по Житомирській області. 4. Інформація про цінні папери емітента:Вид-Акцiї, 
Тип- Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 
3448032шт. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Акцiї товариства у 
лiстингу не перебувають.Станом на 31.12.2012 року акції товариства розміщені серед 
фiзичних осiб -180 фiзичних осiб. Частка в статутному капiталi 4.30%, юридичних 
осiб -8 юридичних осiб. Частка в статутному капiталi 95,7%, 5. Змiн особи, яка веде 
облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за 
звiтний перiод не вiдбувалося 6. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збо-
ри акцiонерiв вiдбулися 12.04.2012, Кворум-94,75 %, Позачергові загальні збори акці-
онерів товариства не проводились, тому що не скликались.7. За результатами звітно-
го та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось і дивіденди 
не виплачувались.8. Інформація щодо аудиторського висновку: Незалежна аудитор-
ська фiрма Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир»,Код ЄДРПОУ - 
30558588. Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 
товариства «Попiльнянський спецкар’єр « Попередню фiнансову звiтнiсть було скла-
дено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуаль-
ної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, 
як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ми провели аудит вiдповiдно 
до Мiжнародних стандартiв аудиту. На нашу думку, за винятком вiдсутностi розкриття 
iнформацiї, зазначеної у Пiдставах для висновку iз застереженням, попередня 
фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк по вказану дату була 
пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах згiдно з принципами, викладеними у Примiтцi 
2.1, яка визначає, яким чином МСФЗ були застосованi у вiдповiдностi до МСФЗ 1 
«Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», включаючи 
припущення, що керiвництво зробило щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi будуть 
чинними, та облiкової полiтики, що буде визначена на момент, коли керiвництво 
пiдготує першу повну фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 
року. Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Товари-
ства становить 862 тис. грн., який повнiстю сплачений. Визначена у попереднiй 
фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 31.12.2012 
року становить (-11006) тис. грн.За результатами виконаних процедур перевiрки 
вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам частини третьої статтi 155 
Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих активiв Товари-
ства станом на 31.12.2012 року нище сформованого статутного капiталу на 11868 тис. 
грн. i не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. У 
вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що прове-
дений нами аудит дає об’рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо 
здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi 
в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть».9. Повний текст 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 
18.04.2013 р. та в мережі інтернет 30.04.2013 р. за адресою: www.popilnykarer.ho.ua 
10 Голова правлiння Поляновський Анатолiй Iванович, підтверджує достовірність на-
веденої інформації та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

Річна інформація 

ПАт «БРУСиЛОВСЬКА РАйАГРОПРОМтЕхнІКА»
за 2012 р.

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента- Публiчне акцiонерне товари-
ство «Брусилiвська Райагропромтехнiка»;Організаційно-правова форма- Публічне 
акціонерне товариство; Місцезнаходження емітента-12600 Житомирська обл.,  
смт.Брусилiв, вул. Чапаєва буд. 3; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 
00903736;. Міжміський код та телефон-262 3-03-78; Серія і номер свідоцтва про дер-
жавну реєстрацію емітента- А01 №636695;. Дата державної реєстрації-16.07.1996; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.brusrapt.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  
(тис. грн.)

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  975  1020
Основні засоби (за залишковою вартістю)  913  960
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  12  12
Сумарна дебіторська заборгованість  49  47
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  1
Власний капітал  621  668
Статутний капітал  165  165
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -324  -314
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  354  352
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.015180  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.)  -0.015180  -- 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  658909  -- 
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного 
періоду 

 --  --  -- 
 --  --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  621  668

3. За статутом органами управління є загальні збори акціонерів, директор, нагля-
дова рада, ревізор.Посадовi особи емiтента: Директор Марач Андрiй Павлович, Голова 
наглядової ради Вареник Сергiй Олександрович,Член наглядової ради Пилипенко 
Юрiй Семенович,член наглядової ради Демчук Василь Михайлович,Ревiзор Сусло На-
талья Андрiївна. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення 
Фонду Державного майна України по Житомирській області. 4. Інформація про цінні 
папери емітента:Вид-Акцiї. Тип- Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. 
Кiлькiсть цiнних паперiв 658909 шт.Акцiї товариства у лiстингу не перебувають. Ста-
ном на 31.12.2012 року акції товариства розміщені серед Фiзичних осiб-110. Частка в 
статутному капiталi 30.91%, Юридичних осiб-9. Частка в статутному капiталi 69,09%, 
5. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй 
системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося 6. Черговi загальнi збори акцiонерiв 
були проведені 25.04.2012, кворум-62,26 %. Позачергові загальні збори акціонерів 
товариства не проводились, тому що не скликались.7. За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось і дивіденди не 
виплачувались 8. Інформація щодо аудиторського висновку:Незалежна аудиторська 
фiрма Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир»,Код ЄДРПОУ - 
30558588. Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 
товариства «Брусиловська Райагропромтехнiка» Попередню фiнансову звiтнiсть було 
складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концеп-
туальної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог 
МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ми провели аудит 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. На нашу думку, за винятком вiдсутностi 
розкриття iнформацiї, зазначеної у Пiдставах для висновку iз застереженням, попере-
дня фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк по вказану дату була 
пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах згiдно з принципами, викладеними у Примiтцi 
2.1, яка визначає, яким чином МСФЗ були застосованi у вiдповiдностi до МСФЗ 1 
«Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», включаючи 
припущення, що керiвництво зробило щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi будуть 
чинними, та облiкової полiтики, що буде визначена на момент, коли керiвництво 
пiдготує першу повну фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 
року.Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Товари-
ства становить 165 тис. грн., який повнiстю сплачений. Визначена у попереднiй 
фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 31.12.2012 
року становить 621 тис. грн.За результатами виконаних процедур перевiрки 
вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам частини третьої статтi 155 
Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих активiв Товари-
ства станом на 31.12.2012 року вище сформованого статутного капiталу на 456 тис. грн. 
i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. У 
вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що прове-
дений нами аудит дає об’рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо 
здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi 
в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть».9. Повний текст 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 
18.04.2013 р. та в мережі інтернет 30.04.2013 р. за адресою: www.brusrapt.ho.ua 10. 
Директор Марач Андрiй Павлович, підтверджує достовірність наведеної інформації та 
визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента

ПАт «РАйАГРОПРОМтЕхнiКА» за 2012 рік 
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-

ство «Райагропромтехнiка»; Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство; 
Місцезнаходження емітента: 13224 Житомирська обл. Чуднiвський р-н, с. Вiльшанка 
вул. Пушкiна, буд.1; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:03740772; Міжміський 
код та телефон: (04139) 9-42-49; Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
емітента: ААА №300853; Дата державної реєстрації: 05.01.1996р; Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www.raptvilshanka.emit.in.ua

2.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування Показника період звітний попередній

Усього активів  884  2871
Основні засоби (за залишковою вартістю)  831  2725
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  14  22
Сумарна дебіторська заборгованість  13  75
Грошові кошти та їх еквіваленти  26  49
Власний капітал  884  2870
Статутний капітал  504  504
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1230  -2132
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  --  1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.985380  -- 
Скоригований чистий збиток на одну просту акцію (грн.)  -0.985380  -- 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2015472  -- 
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

Вартість чистих активів  884  2870

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків: За статутом товариства органами управління є загальні збори акціонерів, правлін-
ня, наглядова рада, ревізійна комісія.Посадовi особи емiтента:Голова правлiння Iщук 
Петро Олександрович,Член правлiння - головний бухгалтер Перепелиця Валентина 
Василiвна, член правлiння Василенко Василь Iванович, Голова ревiзiйної комiсiї На-
горна Свiтлана Федорiвна, Голова наглядової ради Горобець Валерiй Володимирович, 
член наглядової ради Сiмашко Сергiй Феодосiйович, член наглядової ради Алексiйчук 
Сергiй Анатолiйович. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відді-
лення Фонду Державного майна України по Житомирській області. 4. Інформація про 
цінні папери емітента: Вид-Акцiї, Тип- Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументар-
на. Кiлькiсть цiнних паперiв 72015472 шт. Акцiї товариства у лiстингу не перебувають.
Станом на 31.12.2012 року акції товариства розміщені серед: фiзичних осiб -257 осіб. 
Частка в статутному капiталi 93,44 %, юридичних осiб -6 осіб. Частка в статутному 
капiталi 6,56 %. 5. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента 
у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося 6. Інформація про 
загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 23.04.2012, Кворум склав - 
60,27 %. Позачергові загальні збори акціонерів товариства не проводились, тому що 
не скликались 7. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку: Неза-
лежна аудиторська фiрма Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир»,Код 
ЄДРПОУ - 30558588.Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного 
акцiонерного товариства «Райагропромтехнiка» Попередню фiнансову звiтнiсть було 
складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концеп-
туальної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог 
МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ми провели аудит 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. На нашу думку, за винятком вiдсутностi 
розкриття iнформацiї, зазначеної у Пiдставах для висновку iз застереженням, попере-
дня фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк по вказану дату була 
пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах згiдно з принципами, викладеними у Примiтцi 
2.1, яка визначає, яким чином МСФЗ були застосованi у вiдповiдностi до МСФЗ 1 
«Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», включаючи 
припущення, що керiвництво зробило щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi будуть 
чинними, та облiкової полiтики, що буде визначена на момент, коли керiвництво 
пiдготує першу повну фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 
року.Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Товари-
ства становить 503,9 тис. грн., який повнiстю сплачений. Визначена у попереднiй 
фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 31.12.2012 
року становить 883,1 тис. грн.За результатами виконаних процедур перевiрки 
вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам частини третьої статтi 155 
Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих активiв Товари-
ства станом на 31.12.2012 року вище сформованого статутного капiталу на  
379,2 тис. грн. i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу 
України. У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, 
що проведений нами аудит дає об’рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки 
щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його 
платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». 
9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії розкрит 18.04.2013 р. та в мережі інтернет до 30.04.2013 р. за адресою:  
www.raptvilshanka.emit.in.ua 10. Голова правлiння Iщук Петро Олександрови, підтвер-
джує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством.

Річна інформація емітента ПАт «ПБК «РАДОМишЛЬ» за 2012 рік
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента- Публiчне акцiонерне 

товариство «Пиво-безалкогольний комбiнат»Радомишль», Організаційно-
правова форма- Публічне акціонерне товариство; Місцезнаходження емітен-
та-12201 Житомирська область Радомишльський м.Радомишль вул. Микгород 71; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-05418365; Міжміський код та теле-
фон-(04132) 42260; Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента- 
АО1 №401558; Дата державної реєстрації-13.08.2003; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www.pbkradomyshl.ho.ua

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

найменування показника період звітний попередній
Усього активів  665441  599935
Основні засоби (за залишковою вартістю)  452169  488643
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  96409  72448
Сумарна дебіторська заборгованість  103341  21522
Грошові кошти та їх еквіваленти  13522  157
Власний капітал  258437  294432
Статутний капітал  301580  301580
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -269585  -233590
Довгострокові зобов'язання  294639  250073
Поточні зобов'язання  112365  55430
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.029840  -0.078290
Скоригований чистий збиток на одну просту акцію (грн.)  -0.029840  -0.078290
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1206320000 1206320000
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного 
періоду 

 --  --  -- 
 --  --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  258437  294432

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно-
вників: За статутом органами управлння товариства є загальні збори акціонерів, 
директор, наглядова рада, ревізійна комісія, президент.Посадовi особи емiтента: 
Директор-Кiмлик Володимир Васильович,Головний бухгалтер-Мельниченко 
Оксана Вiталiївна, Голова наглядової ради- Мацола Андрій Миколайович,Член 
наглядової ради Нiколас Хендерсон-Стюарт,Член наглядової ради Скрипко Олег 
Iванович, Голова ревiзiйної комiсiї Генов Андрiй Iванович, Президент Трофимен-
ко Юрiй Васильович. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального 
відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області. 4. Ін-
формація про цінні папери емітента Вид-Акцiї, Тип- Iменнi простi. Форма випуску - 
Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 1206320000шт. Процент в cтатутному 
капiталi емiтента 100.00%. Акцiї товариства у лiстингу не перебувають. Станом 
на 31.12.2012 року акції розміщені серед: Загальна кiлькiсть фiзичних осiб- 65. 
Частка в статутному капiталi 0.066496%, Загальна кiлькiсть юридичних осiб- 5. 
Частка в статутному капiталi 99,93%, 5. Особу, яка веде облік прав власності на 
цінні папери емітента у депозитарній системі України не змінювали. 6. Черговi 
загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 30.03.2012, кворум-99,96 %. Позачерговi 
загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15.02.2012, Кворум-99,96 %. 7. За результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку:Приватне пiдприємство 
«Аудиторська фiрма «Екаунт». Код ЄДРПОУ 31133478. Аудитом проводилась 
перевірка фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «Пиво-
безалкогольний комбінат «Радомишль» станом на 31.12.2012 року, які склада-
ють повний комплект фінансової звітності. Фінансова звітність на підприємстві 
для цілей, передбачених законодавством України, складається у форматі, за-
твердженому національними положеннями (стандартами) бухгалтерського об-
ліку, для інших цілей складається у форматі, передбаченому МСФЗ. На нашу 
думку, за винятком зазначених вище зауважень, фінансова звітність надає до-
стовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом 
на 31.12.2012 року фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закін-
чився на зазначену дату. Концептуальна основа фінансової звітності, використа-
на для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами 
фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає 
принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається 
фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ, а також статті 40 Закону України 
«Про цінні папери». В ході перевірки аудитори не отримали свідчень щодо існу-
вання загрози безперервності діяльності Товариства. Висновок в частині форму-
вання фінансової звітності носить умовно-позитивний характер, згідно нормам 
аудиту (МСА № 705 « Модифікація думки у звіті незалежного аудитора »).Всі ці 
зауваження та відхилення не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий 
стан підприємства.. 9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії розкрит 19 квітня 2013 р. та в мережі інтернет 
30.04.2013 року за адресою: www.pbkradomyshl.ho.ua 10. Директор Кiмлик Во-
лодимир Васильович, підтверджує достовірність наведеної інформації та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація 

ПАт «ЄМІЛЬчинСЬКий хЛІБОЗАВОД»
 за 2012 р.

1.Загальні відомості: Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне 
товариство»Ємiльчинський хлiбозавод»; Організаційно-правова форма: Акціонерне 
товариство; Місцезнаходження емітента: 11200 Житомирська область Ємiльчинський 
смт Ємiльчине вул. Горького буд18; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-
та:00375993; Міжміський код та телефон: (04149) 21127; Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента: А00№139927; Дата державної реєстрації: 29.11.1996; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації :www.emilhlib.ho.ua 2. Основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника Період звітний попередній
Усього активів  4691  4089
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1956  1775
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  1730  1491
Сумарна дебіторська заборгованість  410  306
Грошові кошти та їх еквіваленти  546  461
Власний капітал  3424  3197
Статутний капітал  411  411
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1450  1241
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  1267  892
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.24017000  -- 
Скоригований чистий прибуток на 1 просту акцію (грн.)  0.24017000  -- 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1644653  -- 
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного 
періоду 

 --  --  -- 
 --  --  -- 

Вартість чистих активів  3424  3197

3. За статутом органами управління є загальні збори акціонерів, Правління, Спо-
стережна рада, ревізійна комісія. Посадовi особи емiтента: Голова правлiння Дени-
сюк Степан Нестерович,Член правлiння -головний бухгалтер Жабровець Олена 
Михайлiвна,Член правлiння Денисюк Віталій Степанович, Голова наглядової ради 
Чернєй Вiталiй Дмитрович,Член наглядової ради Ракс Олена Василiвна,член нагля-
дової ради Москалик Юрiй Юхимович,голова ревiзiйної комiсiї Авраменко Світлана 
Василівна. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення 
Фонду Державного майна України по Житомирській області. 4. Інформація про цін-
ні папери емітента: Вид-Акцiї, Тип- Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. 
Кiлькiсть цiнних паперiв 1644653шт.Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй пiдприємства 
протягом звiтного перiоду не було. Станом на 31.12.12 р акції товариства розміщені 
серед Фiз. Осіб емiтента -276. Частка в статутному капiталi 27.635%. Юр. Осіб 
емiтента -9. Частка в статутному капiталi 72,365%.5. Змiн особи, яка веде облiк прав 
власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод 
не вiдбувалося 6. Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 25.01.2012, кво-
рум склав- 76,35%. Позачергові загальні збори акціонерів товариства не проводи-
лись, тому що не скликались.7. За результатами звітного та попереднього років рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось.8.: Незалежна аудиторська фiрма 
Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир»,Код ЄДРПОУ - 30558588. 
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного това-
риства «Ємільчинський хлібозавод» Попередню фiнансову звiтнiсть було складено 
управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуальної 
основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як 
того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ми провели аудит вiдповiдно 
до Мiжнародних стандартiв аудиту. На нашу думку, за винятком вiдсутностi роз-
криття iнформацiї, зазначеної у Пiдставах для висновку iз застереженням, попере-
дня фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк по вказану дату була 
пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах згiдно з принципами, викладеними у Примiтцi 
2.1, яка визначає, яким чином МСФЗ були застосованi у вiдповiдностi до МСФЗ 1 
«Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», включаючи 
припущення, що керiвництво зробило щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi будуть 
чинними, та облiкової полiтики, що буде визначена на момент, коли керiвництво 
пiдготує першу повну фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 
року.Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Товари-
ства становить 411 тис. грн., який повнiстю сплачений. Визначена у попереднiй 
фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 
31.12.2012 року становить 3424 тис. грн.За результатами виконаних процедур 
перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам частини третьої 
статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих 
активiв Товариства станом на 31.12.2012 року вище сформованого статутного 
капiталу на 3013 тис. грн. i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного 
кодексу України. У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми 
вважаємо, що проведений нами аудит дає об’рунтовану пiдставу для висловлення 
нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та 
його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 
«Безперервнiсть».9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії розкрит 19.04.2013 р. та в мережі інтернет 30.04.2013 р. за 
адресою: www.emilhlib.ho.ua Голова правлiння Денисюк С.Н., підтверджує достовір-
ність наведеної інформації та визнає, що він несе відповідальність згідно з законо-
давством.

Річна інформація емітента 

ПАт «КОРОСтЕнСЬКий МАшинОБУДiВний ЗАВОД» 
за 2012 рік

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство» Коростенський машинобудiвний завод»; Організаційно-правова форма- Публіч-
не акціонерне товариство; Місцезнаходження емітента-11500 Житомирська область 
Коростенський р-н м.Коростень вул.Сосновського, 65; Ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ емітента-00203134; Міжміський код та телефон-(04142) 42438; Серія і номер 
свідоцтва про державну реєстрацію емітента- А00 № 804526; Дата державної реєстра-
ції-29.12.1997; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації- www.korostenmz.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  13225  12352
Основні засоби (за залишковою вартістю)  4253  4179
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  5235  5100
Сумарна дебіторська заборгованість  2397  2073
Грошові кошти та їх еквіваленти  113  16
Власний капітал  7676  7500
Статутний капітал  162  162
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -98  -274
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  5549  4852
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.2717600  -- 
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 0.2717600  -- 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  647640  -- 
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного періоду 

 --  --  -- 
 --  --  -- 

Вартість чистих активів  7676  7500

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно-
вників: За статутом товариства органами управління є загальні збори акціонерів, 
правління, наглядова рада, ревізійна комісія.Посадовi особи емiтента: Голова 
правлiння Ломакiн Анатолiй Iванович,Член правлiння Сухар Олександр 
Вiталiйович,Член правлiння - головний бухгалтер Усюк Володимир Iванович,Голова 
наглядової ради Скуратiвський Олег Євгенiйович,Член наглядової ради Лапай 
Свiтлана Анатолiївна,Член наглядової ради Мусiйчук Вiталiй Алiпiєвич,Член нагля-
дової ради Крамаренко Анатолiй Анатолiйович,Член наглядової ради Матвiйчук Ла-
риса Петрiвна,Член наглядової ради Ломакiн Вадим Анатолiйович,Член наглядової 
ради Пригорницький Микола Iванович,Голова Ревiзiйної комiсiї Стальникевич 
Альбiна Гурiївна,Член правлiння Залiван Анатолiй Олександрович. Засновником то-
вариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна 
України по Житомирській області.4. Інформація про цінні папери емітента:Вид-
Акцiї, Тип- Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 
647640шт. Акцiї товариства у лiстингу не перебувають. Станом на 31.12.2012 року 
акції товариства розміщені серед фізичних осіб-3223 осіб. Частка в статутному 
капiталi 100,00%. 5. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери 
емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося 6. Інфор-
мація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 30.04.2012, 
Кворум склав-61,1 %. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились , тому 
що не скликались7. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось 8. Інформація щодо аудиторського висновку Не-
залежна аудиторська фiрма Приватне пiдприємство аудиторська фiрма 
«Житомир»,Код ЄДРПОУ - 30558588. Перевірку Товариства проведено на предмет 
дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» №996 від 16.07.1999 зі змінами та доповненнями, міжнародних стандар-
тів бухгалтерського обліку (далі - МСБО), міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності (далі - МСФЗ), Плану рахунків бухгалтерського обліку , інших нормативних 
актів України. На думку Аудитора фінансові звіти Товариства справедливо і досто-
вірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 
2012 року, а також результат її діяльності за період з 01.01.12 по 31.12.12 у відпо-
відності до МСБО. На нашу думку, яка базується виключно на аудиторських проце-
дурах проведених під час аудиту з метою надання аудиторського висновку щодо 
фінансової звітності Товариства у цілому, у фінансовій звітності, що додається:  
1)розкриття інформації за видами активів, про зобов’язання та власний капітал ста-
ном на 31 грудня 2012 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України; 2)розкриття інформації про 
дії та події, що відбулися протягом року, який закінчився 31 грудня 2012 року і які 
можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, є достовірним, в 
усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог законодавства; 3)статутний капітал То-
вариства станом на 31 грудня 2012 року є повністю сплаченим у встановлені зако-
нодавством терміни; інформацію щодо обсягу чистого прибутку Товариства за рік, 
який закінчився 31 грудня 2012 року, наведено у Звіті про фінансові результати. 
Розкриття інформації щодо визначення суми чистого прибутку за рік, який закін-
чився 31 грудня 2012 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до 
МСБО.9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії розкрит 19.04.2013 р. та в мережі інтернет 30.04.2013 р. за адресою: 
www.korostenmz.ho.ua 10. Голова правлiння Ломакiн Анатолiй Iванович, підтвер-
джує достовірність наведеної інформації та визнає, що він несе відповідальність 
згідно з законодавством.
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація ПРАт «АГРОПОСтАч» за 2012 р.
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента- Приватне акцiонерне 

товариство «Агропостач»; Організаційно-правова форма- Приватне акціонерне 
товариство; Місцезнаходження емітента-10001 Житомирська обл., м. Житомир, 
вул. Ватутіна буд. 91/1; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-00913396;. 
Міжміський код та телефон-0412 36-24-04; Серія і номер свідоцтва про держав-
ну реєстрацію емітента- ААБ №310371;. Дата державної реєстрації-13.03.1996; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації www.agropostach.ho.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  2775  3114
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1093  1239
Довгострокові фінансові інвестиції  10  10
Запаси  1502  1549
Сумарна дебіторська заборгованість  150  271
Грошові кошти та їх еквіваленти  12  24
Власний капітал  2537  2678
Статутний капітал  514  514
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  --  -- 
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  238  405
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.0004900  0.00049000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.) 0.0004900  0.00049000
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2054049  2054049
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна вартість  --  -- 
у відсотках від статутного 

капіталу 
 --  -- 

Вартість чистих активів  2537  2678

3. За статутом органами управління є загальні збори акціонерів, правління, на-
глядова рада, ревізійна комісія.Посадовi особи емiтента: Голова правління- Новак 
Алла Аркадіївна, член правління-Горщевський Микола Степанович, член правління- 
Гулак Євгеній Іванович,Голова наглядової ради- головний бухгалтерПарова Валенти-
на Йосипівна,Член наглядової ради –Лісановська Людмила Миколаївна,член нагля-
дової ради –Соболевська Євгенія Іванівна,Голова ревізійної комісії-Ткачук Ольга 
Ростиславівна. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення 
Фонду Державного майна України по Житомирській області. 4. Інформація про цінні 
папери емітента:Вид-Акцiї. Тип- Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. 
Кiлькiсть цiнних паперiв 2054049 шт.Акцiї товариства у лiстингу не перебувають. 
Станом на 31.12.2012 року акції товариства розміщені серед Фiзичних осiб-75. Част-
ка в статутному капiталi 100 % 5. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi 
папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося  
6. Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 27.04.2012, кворум-82,0 %. По-
зачергові загальні збори акціонерів товариства не проводились, тому що не склика-
лись.7. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось і дивіденди не виплачувались 8. Інформація щодо 
аудиторського висновку: Незалежна аудиторська фiрма Приватне пiдприємство ау-
диторська фiрма «Житомир»,Код ЄДРПОУ - 30558588. Перевірку Товариства про-
ведено на предмет дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» №996 від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями, 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (із змінами та доповненнями), Плану 
рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мінфіну 
України від 30.11.99 р. № 291), інших нормативних актів України. На думку Аудитора, 
за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо Аудитор був у 
змозі підтвердити наявні активи та зобовязання на дату завершення аудиторської 
перевірки, фінансові звіти Товариства справедливо і достовірно відображають в усіх 
суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, а також результат її 
діяльності за період з 01.01.12 по 31.12.12 у відповідності до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України. На нашу думку, яка базується виключно на аудитор-
ських процедурах проведених під час аудиту з метою надання аудиторського висно-
вку щодо фінансової звітності Товариства у цілому, у фінансовій звітності, що до-
дається: розкриття інформації за видами активів, про зобов’язання та власний 
капітал станом на 31 грудня 2012 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, від-
повідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України; розкриття інфор-
мації про дії та події, що відбулися протягом року, який закінчився 31 грудня  
2012 року і які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, є 
достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог законодавства; статутний 
капітал Товариства станом на 31 грудня 2012 року є повністю сплаченим у встанов-
лені законодавством терміни; інформацію щодо обсягу чистого прибутку Товари-
ства за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, наведено у Звіті про фінансові ре-
зультати. Розкриття інформації щодо визначення суми чистого прибутку за рік, який 
закінчився 31 грудня 2012 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно 
до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 9. Повний текст річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 18.04.2013 р 
та в мережі інтернет 30.04.2013 року за адресою: www.agropostach.ho.ua.10. Голова 
правління Новак Алла Аркадіївна, підтверджує достовірність наведеної інформації та 
визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

Річна інформація емітента 

ПАт «ЯнтАР» 
за 2012 рік. 

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
« Коростенський завод Янтар», Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне това-
риство; Місцезнаходження емітента: 11503 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жито-
мирська, буд.2; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02969797; Міжміський код та 
телефон: (0412) 49062; Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО 
№ 804596; Дата державної реєстрації: 25.03.2011; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації :www.yantar-lk.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування показника період звітний попередній

Усього активів  18404  18744
Основні засоби (за залишковою вартістю)  4156  4551
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  11179  10617
Сумарна дебіторська заборгованість  2755  3190
Грошові кошти та їх еквіваленти  122  170
Власний капітал  16720  16742
Статутний капітал  782  782
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  10425  10447
Довгострокові зобов'язання  --  50
Поточні зобов'язання  1684  1952
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.166180  -- 
Скоригований чистий прибуток на 1 просту акцію (грн.)  0.166180  -- 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  782300  -- 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  16720  16742

3. Органами управління товариства за статутом є загальні збори акціонерів, правлін-
ня товариства, наглядова рада, ревізійна комісія.Посадовi особи емiтента: Голова 
правлiння Сергiєнко Анатолiй Петрович,Член Правлiння Сергiєнко Iгор Анатолiйович,член 
правлiння-головний бухгалтер Янц Галина Сергiївна,Член правлiння Дмитренко Валенти-
на Володимирівна,Член правлiння Карасюк Валентина Михайлівна,Голова наглядової 
ради Бубряк Свiтлана Анатолiївна,член наглядової ради Лещенко Василь Якович,член на-
глядової ради Васянович Василь Олександрович,Голова ревiзiйної комiсiї Меленевська 
Тамара Миколаївна. 4. Інформація про цінні папери емітента:Вид-Акцiї, Тип- Iменнi . Фор-
ма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 782300шт. Акцiї товариства у 
лiстингу не перебувають. Акції товариства розміщені серед: Фізичних осіб-261. Частка в 
статутному капiталi 100.00%. 5. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери 
емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося 6. Черговi 
загальнi збори акцiонерiв проведені- 24.04.2012, кворум склав- 81,8%. 7. Інформація про 
дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

За простими 
акціями

За привілейов
ними акціями

За простими 
акціями

За привілейов
ними акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн. 

0.00 0.00 100000.00 0.00

Нараховані дивіденди на 1 
акцію, грн. 

0.00 0.00 0.1278 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 91974,6 0.00

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

. . . . 25.04.2012 . .

Дата виплати дивідендів . . . . 31.08.2012 . .
Опис рiшення про виплату дивiдендiв прийнято 24.04.2012 

8. Інформація щодо аудиторського висновку: Незалежна аудиторська фiрма Приват-
не пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир»,Код ЄДРПОУ - 30558588.Провела аудит 
попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства « Коростенський 
завод «Янтар». Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом 
iз використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призначення, 
що грунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосу-
вання МСФЗ». Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. На нашу 
думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк по вказану 
дату була пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах згiдно з принципами, викладеними у 
Примiтцi 2.1, яка визначає, яким чином МСФЗ були застосованi у вiдповiдностi до МСФЗ 1 
«Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», включаючи припу-
щення, що керiвництво зробило щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi будуть чинними, та 
облiкової полiтики, що буде визначена на момент, коли керiвництво пiдготує першу повну 
фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.Станом на 31.12.2012 року 
зареєстрований розмiр статутного капiталу Товариства становить 782 тис. грн., який 
повнiстю сплачений. Визначена у попереднiй фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв 
(власного капiталу) станом на 31.12.2012 року становить 16720 тис. грн. Розмiр чистих 
активiв Товариства станом на 31.12.2012 року вище сформованого статутного капiталу на 
15938 тис. грн. i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу Укра-
їни. Проведений нами аудит дає об’рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки 
щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його 
платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». 
9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії роз-
крит 18.04.2013р. та в мережі інтернет до 30.04.2013р. за адресою: www.yantar-lk.com.ua  
10. Голова правлiння Сергiєнко А.П, підтверджує достовірність наведеної інформації та 
визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 «КОРОСтЕнСЬКА РАйАГРОПРОМтЕхнiКА» 

Річна інформація емітента за 2012 рік 
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Корос-

тенська райагропромтехнiка». 1.2. Організаційно-правова форма - публічне 
акцiонерне товариство. 1.3. Місцезнаходження емітента – 11508, Житомирська 
область, м. Коростень, вул. Чапаєва, буд. 3. 1.4. Ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ емітента 05519267. 1.5. Міжміський код та телефон (04142) 96306.  
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента – ААБ №517645. 
1.7. Дата державної реєстрації - 20.01.1992. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково - використовується емітентом для розкриття інформації - 
www.krapt.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  3185  4654
Основні засоби (за залишковою вартістю)  318  1455
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  1782  997
Сумарна дебіторська заборгованість  808  1900
Грошові кошти та їх еквіваленти  98  123
Власний капітал  2638  2558
Статутний капітал  585  585
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -773  -853
Довгострокові зобов'язання  15  15
Поточні зобов'язання  518  2078
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.03420 -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію, грн.

0.03420 -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2339237 -- 
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна вартість  --  -- 
викуплені протягом звітного 
періоду 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

Вартість чистих активів  2638  2558

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його заснов-
ників. Органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, генераль-
ний директор. Контролюючий орган Ревізійна комісія. Посадовi особи Емітента: 
генеральний директор Васькiвський Сергiй Володимирович. Голова Наглядової 
ради Фiрма «Алан» в особi Легенчука Миколи Iвановича, члени Наглядової ради 
Шляга Анатолiй Станiславович, Васькiвська Ганна Андрiївна. Голова ревiзiйної 
комiсiї Багiрова Олена Василiвна. Засновником Емітента є Держава в особі Регі-
онального відділення фонду державного майна України в Житомирській обл.  
4. Інформація про цінні папери емітента: Акцiї іменнi простi. Форма існування– 
бездокументарна, іменні. Кiлькiсть цiнних паперiв 2339237 шт. Цiннi папери 
Емiтента до лiстингу не включенi, заяви для включення акцій до лiстингу не на-
давались. На 31.12.12 акції розміщені між 301 фізичними особами, яким нале-
жить 98,22% акцій, та 1 юридичною особою, якій належить 1,78% акцій Емітен-
та. 5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України: змiн особи, яка веде облiк прав 
власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний 
перiод не вiдбувалося. 6. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові 
та позачергові загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились в 
зв’язку з високою вартістю їх скликання і проведення. 7. Інформація про диві-
денди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку. Інфор-
мація про аудиторську фірму: Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Жи-
томир». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30558588. Загальний аудиторський 
висновок: Попередня фінансова звітність станом на 31.12.12 та за 2012 рік скла-
дена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандар-
тів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як 
очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує пер-
ший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.13. Роз-
мір чистих активів Товариства станом на 31.12.12 відповідає вимогам ч.3 ст.155 
Цивільного кодексу України. В процесі аудиторської перевірки та виконання ау-
диторських процедур ми не отримали доказів, які б свідчили, що попередня фі-
нансова звітність суттєво викривлена внаслідок шахрайства. Вважаємо, що про-
ведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки 
щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його плато-
спроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 «Безперерв-
ність». 9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії розкрито 19.04.2013 р. 10. Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. 

Генеральний директор                        Васькiвський Сергiй Володимирович

ВiДКРитЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«БЕРДичiВСЬКий ЗАВОД тРАнСПОРтнОГО 

МАшинОБУДУВАннЯ» 
Річна інформація емітента за 2012 рік

Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емітента - Вiдкрите акцiонерне това-
риство «Бердичiвський завод транспортного машинобудування». 1.2. Організаційно-
правова форма - вiдкрите акцiонерне товариство. 1.3. Місцезнаходження емітента - 
13300 Житомирська обл., м. Бердичiв, вул. Газопровiдна, буд. 24. 1.4. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ емітента 01350274. 1.5. Міжміський код та телефон 04143 46156.  
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А00 №138307. 1.7.Дата 
державної реєстрації 30.07.1998 р. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації www.transmash.ho.ua.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  1952  1597
Основні засоби (за залишковою вартістю)  534  534
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  320  219
Сумарна дебіторська заборгованість  874  715
Грошові кошти та їх еквіваленти  5  10
Власний капітал  -718  -118
Статутний капітал  2051  2051
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -2769  -2169
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  2670  1715
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.07314  -0.02426
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію, грн.

-0.07314  -0.02426

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  8203336  8203336
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна вартість  --  -- 
викуплені протягом звітного 
періоду 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  -718  -118

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків. Органи управління - загальні збори акціонерів, Наглядова рада, правління. Конт-
ролюючий орган - Ревізійна комісія. Посадовi особи емiтента: голова правлiння Сли-
воцький Василь Васильович, члени правлiння Стороженко Олександр Олександрович, 
Драчук Вiктор Антонович, Рабчун Валентина Василiвна, Васiльєва Свiтлана Дмитрiвна 
(головний бухгалтер), голова Наглядової ради Свердлов Олексiй Якович, члени На-
глядової ради Свердлова Людмила Iванiвна, Скалюн Сергiй Анатолiйович, Колодюк 
Дмитро Сергiйович, Дугай Свiтлана Миколаївна. Голова Ревiзiйної комiсiї Ковальова 
Надiя Дмитрiвна. Засновником Товариства є Держава в особі Регіонального відділен-
ня Фонду Державного майна України по Житомирській області. 4. Інформація про 
цінні папери емітента: акцiї іменнi простi. Форма існування - бездокументарна. 
Кiлькiсть цiнних паперiв 8203336 шт. Цiннi папери Емiтента до лістингу не включені. 
Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу. Станом на 31.12.2012 випущені акції 
розміщені між 450 фізичними особами, яким належить 83.87 % акцій, та 13 юридич-
ними особами, яким належить 16,13% акцій Товариства. 5. Інформація про зміну осо-
би, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі 
України. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у 
депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося. 6. Інформація про 
загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори акцiонерiв не 
скликались i не проводились в зв’язку з високою вартістю їх скликання і проведення 
та відсутністю у Товариства грошових коштів на організацію їх проведення. 7. Інфор-
мація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку. Ін-
формація про аудиторську фірму: Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Жито-
мир». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30558588. Загальний аудиторський висновок: 
фiнансовi звiти Товариства справедливо i достовiрно вiдображають в усiх суттєвих 
аспектах його фiнансовий стан на 31.12.12, результат дiяльностi за 2012 рік у 
вiдповiдностi до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена з припущенням подальшого 
безперервного функцiонування. У фiнансовiй звiтностi розкриття iнформацiї за ви-
дами активiв, про зобов’язання та власний капiтал станом на 31.12.12 є достовiрним, 
в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до П(С)БО; розкриття iнформацiї про дiї та подiї, 
що вiдбулися протягом 2012 року i якi можуть вплинути на фiнансово-господарський 
стан Товариства, є достовiрним, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог законо-
давства; статутний капiтал Товариства станом на 31.12.12 є повнiстю сплаченим у 
встановленi законодавством термiни; iнформацiю щодо обсягу чистого збитку Това-
риства за 2012 рiк наведено у Звiтi про фiнансовi результати. Вартiсть чистих активiв 
на 31.12.12 не вiдповiдає ч.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. В Товариствi вiдсутнi 
iстотнi спотворення бухгалтерської (фiнансової) звiтностi, якi можуть виникнути як в 
результатi шахрайства, так i в результатi помилок. 9. Повний текст річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 17.04.2013 р. 10. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова правлiння                                                Сливоцький Василь Васильович
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПРиЛАДОБУДiВниК» 

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Прила-

добудiвник». 1.2. Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство. 
1.3. Місцезнаходження емітента: 11101, Житомирська обл, м. Овруч,  
вул. Металiстiв, буд. 10. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05755111. 
1.5. Міжміський код та телефон: 04148 44731. 1.6. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента - А01 № 693154. 1.7. Дата державної реєстрації: 
25.01.1994. 1.8.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/site/priladbudivnik/

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  3322  4210
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2529  2982
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  618  1064
Сумарна дебіторська заборгованість  2  7
Грошові кошти та їх еквіваленти  12  1
Власний капітал  1639  2597
Статутний капітал  39  39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1036  -1267
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  1683  1601
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.13634  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію грн.

-0.13634  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  3850703  -- 
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  1639  2597

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його заснов-
ників. В зв'язку з прийняим в звітному році рішенням про ліквідацію емітента ор-
ганами управління є загальні збори акціонерів та ліквідаційна комісія. Контролю-
ючий орган Ревізійна комісія. Посадовi особи голова лiквiдацiйної комiсiї Пешко 
Вiталiй Миколайович, члени лiквiдацiйної комiсiї Дiброва Вiктор Миколайович, Чу-
батий Микола Петрович, Дивинський Юрiй Сергiйович, Гавриловська Ольга 
Олексiївна (головний бухгалтер). Голова ревiзйної комiсiї Нагорський Володимир 
Iванович. Засновник Товариства- Держава в особі Міністерства машинобудування 
військово-промислового комплексу і конверсії України. 4. Інформація про цінні 
папери емітента: Акцiї іменнi простi. Форма існування – бездокументарна. Кiлькiсть 
цiнних паперiв 3850703 шт. Номiнал одного цiнного папера 0.01 грн. Цiннi папери 
до лiстингу не включенi, заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу не нада-
вались. Станом на 31.12.2012 всі акції розміщені між 691 фізичними особами, 
яким належить 98.258% акцій, та 1 юридичною особою, якій належить 1.742% 
акцій. 5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України: змiн особи, яка веде облiк прав власностi 
на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не 
вiдбувалося. 6. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та поза-
чергові загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились в зв’язку з висо-
кою вартістю їх скликання і проведення. 7. Інформація про дивіденди. За резуль-
татами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось. 8.Інформація щодо аудиторського висновку. Інформація про ауди-
торську фірму: Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир». Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 30558588. Загальний аудиторський висновок: Попередня 
фінансова звітність станом на 31.12.12 та за 2012 рiк складена в усiх суттєвих ас-
пектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, включаю-
чи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як 
очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть 
прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет 
фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013. Розмiр чистих активiв 
Товариства станом на 31.12.2012 вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 
Цивiльного кодексу України. В процесi аудиторської перевiрки та виконання ауди-
торських процедур ми не отримали доказiв, якi б свiдчили, що попередня 
фiнансова звiтнiсть суттєво викривлена внаслiдок шахрайства. 9. Повний текст 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 
18.04.2013. 10. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-
формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голо-
ва лiквiдацiйної комiсiї Пешко Вiталiй Миколайович

ПУБЛiчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “ПРОДцЕнтР”
Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Продцентр"
1.2. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 10029, м. Житомир Котовського, 

буд. 61
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

01549863

1.5. Міжміський код та телефон 0412 374303
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

ААБ №310588

1.7. Дата державної реєстрації 29.07.1997
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.prodcentr.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  2565  2476
Основні засоби (за залишковою вартістю)  410  348
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  141  143
Сумарна дебіторська заборгованість  1464  1409
Грошові кошти та їх еквіваленти  15  6
Власний капітал  1960  1968
Статутний капітал  934  934
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  539  547
Довгострокові зобов'язання  12  4
Поточні зобов'язання  529  450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.04281  -0.03585
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію, грн.

0.04281  -0.03585

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  3737492  3737492
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна вартість  --  -- 
у відсотках від статутного 

капіталу 
 --  -- 

Вартість чистих активів  1960  1968

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків. Органами управління Емітента є загальні збори акціонерів, Наглядова рада та ди-
ректор. Контролюючий орган - Ревізор. Посадові особи Емітента: директор 
Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна, головний бухгалтер Зiмiна Юлiя Вiталiївна, 
ревiзор Артеменко Вiктор Олександрович, голова Наглядової ради Фомюк Анатолiй 
Адамович, члени Наглядової ради Рудницька Янiна Iванiвна, РВФДМУ по Житомирськiй обл.
(інтереси члена Наглядової ради представляє Облдержадмiнiстрацiя). Засновниками 
Емітента є РВ ФДМУ по Житомирський обл. та організація орендарів «Житомирсько-
го комерційного центру громадського харчування».

4. Інформація про цінні папери емітента: акції простi іменнi бездокументарної 
форми існування. Кiлькiсть цiнних паперiв 3737492 шт. Номiнал одного цiнного папе-
ра 0.25 грн. Цiннi папери до лістингу не включені, заяви для їх включення до лiстингу 
не надавались. Станом на 31.12.12 всі акції розміщені між 73 фізичними особами, 
яким належить 74.889% акцій, та 3 юридичними особами, яким належить 25,111% 
акцій. 5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на 
цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося. 
6. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв скликались 
26.04.2012, але не були проведені із-за відсутності кворуму. Позачерговi загальні збо-
ри акціонерів в звiтному перiодi не скликались i не проводились. 7. Інформація про 
дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку. Інформація 
про аудиторську фірму: Приватна аудиторська фiрма «Стандарт». Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 30853868. Загальний аудиторський висновок: На нашу думку, за ви-
нятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення 
умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттє-
вих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Продцентр» станом на 31.12.12 та його фiнансовi 
результати за 2012 рiк згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i 
вiдповiдають Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi». На 31.12.2012 р. вартiсть чистих активiв товариства перевищує розмiр ста-
тутного капiталу в двiчi. Такий показник вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодек-
су України. Суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та 
iншою iнформацiєю, що розкривається ПАТ «Продцентр» та подається до ДК ЦПФРУ 
разом з фiнансовою звiтнiстю на момент проведення аудиту встановлено не було. 
Обставини, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть  
ПАТ «Продцентр» за 2012 рiк мiстить суттєвi вiдхилення внаслiдок шахрайства, в  
2012 р. вiдсутнi. 9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії розкрито 18.04.2013 р. 10. Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. 

Директор     толоконнiкова Ганна Костянтинiвна
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента - Вiдкрите акцiонерне товариство «Київметало-

пром»
1.2. Організаційно-правова форма - Відкрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента - Україна Київська обл., Василькiвський р-н, 08623, 

смт. Калинiвка, вул. Iндустрiальна, будинок 7
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 02138895
1.5. Міжміський код та телефон - (044) 496-91-54
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - 13331050001000384
1.7. Дата державної реєстрації - 16.12.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - http://kievmetalloprom.emitents.net.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 40710 41826
Основні засоби (за залишковою вартістю) 31101 32711
Довгострокові фінансові інвестиції 3765 3765
Запаси 1425 1498
Сумарна дебіторська заборгованість 3069 3356
Грошові кошти та їх еквіваленти 986 24
Власний капітал 28841 25782
Статутний капітал 4568 4568
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -18121 -21180
Довгострокові зобов'язання 624 1057
Поточні зобов'язання 11134 14918
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,167 -0,166
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,168 -0,166

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 18270500 1827050
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

- -

Вартість чистих активів 28952 25851

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління емітента є: Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова 

рада Товариства, Правління, Ревізійна комісія.
Посадові особи емітента: 
Голова Правлiння - Семенець Олександр Андрiйович; 
Член Правлiння - заступник Голови Правлiння - Шевченко Олександр Володимирович; 
Член Правлiння - Косяч Федiр Петрович.
Головний бухгалтер - Козолiй Любов Олександрiвна; 
Голова Наглядової Ради - ПАРАВIТА ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД, Кiпр; 
Член Наглядової Ради - Яковлев Юрiй Васильович; 
Член Наглядової Ради - ТОВ «Епiцентр»; 
Голова Ревiзiйної комiсiї - Черноног Iван Андрiйович; 
Засновники емітента: ТОВ «КАЛИНIВКА IНВЕСТМЕНТ» (35188845), ПАТ «АСНОВА 

холдiнг» (32252776), ТОВ «Епiцентр К» (32490244), ТОВ «САВСЕРВIС-ЦЕНТР» (32311684), 
ТОВ «САВСервiс» (19129707), ПАРАВIТА ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (НЕ279952), Загальна кiлькiсть 
фiзичних осiб 49.

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Акція проста бездокументарна іменна. Кількість - 18 270 500 шт. Лістинг – немає. 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 

у депозитарній системі України
З 12 жовтня 2009 р. цілісний майновий комплекс депозитарію «Міжрегіональний фон-

довий союз» (МФС) був переданий до «Всеукраїнського депозитарію цінних паперів» 
(ВДЦП) – права та обов’язки МФС переходять до ВДЦП.

ЄДРПОУ МФС: 24917996. Адреса МФС: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова,7б
ЄДРПОУ ВДЦП: 35917889. Адреса ВДЦП: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г,  

тел. (044) 5854240, (044) 4810086
6. Інформація про загальні збори
11.04.2012 проведено чергові загальні збори.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИ-

ЇВМЕТАЛОПРОМ»
станом на 31.12.2012р.
Акціонерам ВАт «КиЇВМЕтАЛОПРОМ».
Керівництву ВАт «КиЇВМЕтАЛОПРОМ».
Державній комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
1.Вступний параграф.
Ми, незалежні сертифіковані аудитори Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторсько-консалтингова група «Компас», яка діє на підставі Свідоцтва № 3471, видано-
го Аудиторською палатою України за рішенням №205/3 від 24.09.09., чинного до 24.09.14. та 
Свідоцтва №1101 про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цін-
них паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 26.01.10., 
чинного до 24.09.14., провели аудит фінансової звітності ВАТ «Київметалопром» (далі Під-
приємство) за 2012 фінансовий рік згідно умов договору від 28.02.13. за №К/А-3. 

2. Основні відомості про емітента.
Відкрите акціонерне товариство «КиЇВМЕтАЛОПРОМ» (далі – Підприємство) зареє-

строване Васильківською районною державною адміністрацією Київської області 
16.12.96р. та проведено перереєстрацію 17.06.2010 року за № 1 333 105 0013 000384, вне-
сене в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 16.12.96р. та внесено 
зміни 07.05.2012. відповідно до довідки АБ №473946. 

Підприємству присвоєно код ЄДРПОУ 02138895.
Місцезнаходження:
Юридична адреса: 08623, Україна, Київська обл.., Васильківський р-н., 
смт. Калинівка, вул. Індустріальна, будинок 7.
фактична адреса: 08623, Україна, Київська обл.., Васильківський р-н., 
смт. Калинівка, вул. Індустріальна, будинок 7.
3.Опис аудиторської перевірки.
Аудиторську перевірку проведено у відповідності з вимогами та положеннями Законів 

України «Про аудиторську діяльність», з урахуванням положень Міжнародних стандартiв 
аудиту №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», №705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», №706 «Пояснювальні параграфи та 
параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», Методичних рекомендацій Ауди-
торської палати України щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих 
акціонерних товариства підприємств – емітентів цінних паперів №99 від 23.02.01., «Про 
акціонерні товариства», «Про цiннi папери i фондову бiржу», «Про державне регулювання 
ринку цiнних паперiв в Українi», «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв « №1591 зі змінами (рiшення ДКЦПФР вiд 20 листопада 2012р. N 1632) та «Вимог 
до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, крім емі-
тентів облігацій місцевої позики) (рiшення ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 р. за № 1360).

Аудиторами перевірено діючий наказ про облікову політику, який викладено та за-
тверджено наказом від 04.01.12 за №6. На протязі 2012 року облікова політика Підпри-
ємства не змінювалась. Діючий наказ про облікову політику складений у відповідності до 
діючих П(С)БО. Для підготовки фінансових звітів Підприємство використовувало Націо-
нальну концептуальну основу, а саме Закон України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» за №996 від 16.07.99р. та П(С)БО 1«Загальні вимоги до фінансо-
вої звітності», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. за 
№87. 

Підприємство при формуванні фінансової звітності за 2012 рік, не виконало вимоги 
п.25 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», а саме в примітках до фінансової 
звітності Підприємство не розкрило встановлену облікову політику.

Цей аудиторський висновок надається стосовно фінансової звітності Підприємства, 
що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 р., звіт про фінансові резуль-
тати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на за-
значену дату та пояснювальні примітки. 

4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності, що 

надає достовірну та справедливу інформацію відповідно до національних положень бух-
галтерського обліку та фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управ-
лінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, 
що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Управлінський 
персонал несе відповідальність за відповідність затвердженої облікової політики та за об-
ґрунтованість облікових оцінок при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських опе-
рацій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. 

Аудиторам з боку управлінського персоналу не було здійснено обмежень з питань 
отримання інформації щодо фінансової звітності та іншої інформації Підприємства.

5. Відповідальність аудитора.
Відповідальність аудитора є у висловленні думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 
(редакція 2010 року). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудитор-
ських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і їх розкриття у фінансовій 
звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків сут-
тєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи 
оцінку ризиків, аудитори розглянули заходи внутрішнього контролю щодо складання та 
достовірного подання Підприємством фінансової звітності для розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефектив-
ності внутрішнього контролю Підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаної облікової політики, прийнятих облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та незалежні докази для висловлення нашої 
умовно позитивної думки.

6. Підстава для висловлення умовно позитивної думки.
У зв’язку з тим, що ми були призначені аудитором Підприємства після 31 грудня 2012 

року, ми не мали змоги бути присутніми при проведенні інвентаризації майна, запасів та 
дебіторів на кінець звітного періоду.

Аудиторам не надавалися до перевірки акти звірок з дебіторами строк дебіторської 
заборгованості яких перевищує три роки. Загальна сума такої заборгованості станом на 
31.12.2012 складає по розрахункам з покупцями та замовниками 362,4 тисяч грн. по ін-
шим розрахункам 1653,3 тисячі гри. Резерв сумнівних боргів під забезпечення вказаної 
заборгованості створювався частково. 

Аудитори виконали альтернативні аудиторські процедури для підтвердження залишків 
на рахунках кредиторської та дебіторської заборгованості, строк заборгованості по якій 
перевищує 3 роки. Нас не задовольнили альтернативні методи щодо кредиторської за-
боргованості станом на 31.12.2012 року на суму 2047,0 тисяч грн. 

ВiДКРитЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КиЇВМЕтАЛОПРОМ»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Підприємство порушило методологію відображення довгострокових зобов’язань у 
фінансовій звітності, а саме Підприємство заборгованість перед Поручителем у сумі 
4741,8 тис. грн. відобразило у рядку 500 «Короткострокові кредити банків», замість відо-
браження її у рядку 470 «Інші довгострокові зобов’язання».

7. Умовнопозитивна думка.
На нашу думку за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти Відкритого акціонерного товари-
ства «Київметалопром» в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображають 
фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2012 року, а також його звіт про фі-
нансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що ми-
нув на зазначену дату складені у відповідності до Національних Положень(стандартів) 
бухгалтерського обліку.

8. Пояснювальний параграф.
Не змінюючи своєї думки звертаємо увагу користувачів фінансової звітності на на-

ступне:
1.Підприємство обліковує на балансі довгострокові фінансові інвестиції в розмірі 

3765,0 тис. грн. У Підприємства відсутні на 31.12.2012 року будь-які відомості відносно 
товариства в статутний капітал, якого були внесені вище вказані фінансові інвестиції та 
його наявності в Єдиному Державному Реєстрі підприємств. 

2.На балансі Підприємства рахуються довгострокові фінансові інвестиції в розмірі 
3765,0 тис. грн. Підприємство 22.09.09 заключило договір на продаж корпоративних прав 
у розмірі 22,0887% відповідно до протоколу Наглядової Ради № 12-1 від 10.09.09. Станом 
на 31.12.12. передача корпоративних прав та перехід права власності на дату перевірки 
законодавчо не оформлені у відповідності до норм діючого законодавства та умови до-
говору не виконано.

3. Підприємство станом на 31.12.12. має позови до судів різних інстанцій, пов’язаних 
з фінансово-господарською діяльністю. На момент надання аудиторського висновку дані 
судові справи знаходяться на розглядах і остаточних рішень по ним Підприємство не 
має.

Аудитори зазначають, що існує ймовірність впливу даних рішень на фінансово – гос-
подарський стан Підприємства.

4. Ми звертаємо увагу на додатковий капітал в сумі 42 195,8 тис. грн. Ця сума була 
сформована в попередніх періодах, в результаті переоцінки основних засобів при пере-
ході на новий план рахунків. Підприємству слід більш детально деталізувати фактори ви-
никнення вказаної суми для її подальшого обгрунтування в наступних звітних періодах.

5. Підприємство провело станом на 31.12.2012 року перегляд визнання відстрочених 
податкових зобов’язань відповідно до вимог П(С)БО 17 «Податок на прибуток» та визнало 
«Податковий дохід» на суму 433 тис.грн., що був покритий за рахунок поточного податку 
на прибуток за 2012 рік. Перегляду та оцінці підлягає залишок суми відстроченого подат-
кового зобов’язання, що було сформовано у 2006 році в сумі 624тис.грн.

9. Звіт аудитора щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів. 
9.1. Думка аудитора щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного за

конодавства станом на 31.12.2012 року.
Розрахунок вартості чистих активів аудитори проводили на основі Методичних реко-

мендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №485 від 17.11.04.
На основі проведеного аналізу встановлено:
Необоротні активи 34886 тис.грн. 
Оборотні активи 5821 тис.грн. 
Витрати майбутніх періодів – 3 тис.грн.
ВСЬОГО активи 40710 тис.грн. 
Довгострокові зобов’язання 624 тис. грн.
Поточні зобов’язання 11134 тис. грн. 
ВСЬОГО зобов’язання 11758 тис. грн. 
чисті активи = ВСЬОГО активиВСЬОГО зобов’язання = 40710  11758 = 28952 тис. грн. 
Розрахунок чистих активів 28952>4568 тис. грн. Статутного капіталу Підприємства.
Вартість чистих активів Підприємства відповідає вимогам чинного законодавства, за 

виключенням зауважень про які вказано в п.4 Пояснювального параграфу. 
9.2. Думка аудитора щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звіт

ністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривалась емітентом.
Аудитором було розглянуто іншу інформацію, що розкривається Підприємством та 

подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою 
звітністю. Аудитором не встановлено суттєвої невідповідності між іншою інформацією та 
інформацією, що міститься у перевіреній аудитором фінансовій звітності.

Також не було встановлено викривлення фактів щодо іншої інформації, не пов’язаної 
з питанням, розкритими в перевіреній аудитором фінансовій звітності.

На думку аудитора, на дату видачі аудиторського висновку у Підприємства відсутні 
суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиторській перевірці, та 
іншою інформацією, що розкривається Підприємством та подається до Комісії з цінних 
паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.

9.3. Думка аудитора стосовно виконання значних правочинів (10 і більше відсотків 
вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності) відповід
но до Закону України «Про акціонерні товариства».

Підприємством у 2012 році було укладено Договір поруки №04-1471/1-4 від 27.08.2012 
про солідарну відповідальність поручителя перед кредитором за виконання зобов’язань 
Підприємства по кредитній угоді за №61ю\2010\05-264\2-1 від 29.09.2010.на фінансовий 
кредит в сумі 12 000 000, 00 грн. Термін погашення -28.09.12р.

Також укладено Договір поручительських послуг № 3001 від 27.08.2012 року про со-
лідарну відповідальність поручителя по кредитній угоді за №61ю\2010\05-264\2-1 від 
29.09.2010 та прописано графік погашення боргу Підприємства перед поручителем. Тер-
мін погашення – 01.06. 2015року.

Інших значних правочинів Підприємство у 2012 році не здійснювало. 
9.4. Думка аудитора стосовно стану корпоративного управління, в тому числі внутріш

нього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Аудитором отримано розуміння основних заходів, які Підприємство використовує для 
моніторингу внутрішнього контролю за активами Підприємства та фінансовою звітністю, 
а також те, як Підприємство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах конт-
ролю. Аудитором отримано розуміння джерел інформації, яке застосовується у моніто-
ринговій діяльності Підприємства та основу, на підставі якої управлінський персонал вва-
жає цю інформацію достатньо достовірною для цієї мети.

Аудитор нагадує, що Закон України «Про акціонерні товариства», набрав чинності 
30.04.2009 року. Абзацом першим пункту п’ятого розділу XVII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що статути та інші 
внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Зако-
ном, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж про-
тягом двох років з дня набрання чинності цим Законом (тобто в термін до 30.04.2011 
року). Підприємство повинне було внести зміни до статуту, які в тому числі передбачали 
зміну найменування акціонерного товариства з відкритого на публічне акціонерне товари-
ство та привести внутрішні документи у відповідність з вимогами Закону України «Про 
акціонерні товариства».

Корпоративна система, в тому числі система внутрішнього контролю (аудиту) на під-
приємстві не запроваджені. Також відсутня посада внутрішнього аудитора та не затвер-
джено положення про внутрішній аудит. Розподіл прав та обовязків між органами управ-
ління та його учасниками відбувається у відповідності до Статуту.

На думку аудитора, стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього 
аудиту Підприємства не в усіх аспектах відповідає вимогам Закону України «Про акціонер-
ні товариства».

9.5. Думка аудитора стосовно ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, 
при аудиті фінансової звітності.»)

Виходячи з припущення, що існують ризики шахрайства, Аудитором оцінено ризики 
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок таких дій персоналу Підприємства.

На думку аудитора, інформація, отримана аудитором свідчить, про те, що ризики сут-
тєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні твер-
джень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації є не на стільки 
значними, що може привести до суттєвого викривлення фінансової звітності. 

10. Основні відомості про аудиторську компанію та аудит.
назва незалежної 
аудиторської фірми

ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «Компас»

Ідентифікаційний код 33102284
Реєстраційні дані Зареєстроване Печерською районною у місті Києві 

Державною адміністрацією від 13.09.04. за 
№10701020000001630

Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул.Басейна 1/2 оф.40.
Конт.тел. (044) 461-96-97
Директор Науменко Наталія Миколаївна
Видані свідоцтва:
Свідоцтво № 3471, виданого Аудиторською палатою України за рішенням №205/3 від 24.09.09. 
та дійсне до 24.09.14.
Свідоцтво №1101 про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних 
паперів, видане державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 26.01.10, дій-
сне до 24.09.14.
Дата і номер договору №К/А-3 від 28.02.13. 
Дата початку та дата 
закінчення аудиту

Дата початку: 01.03.13.
Дата закінчення: 10.04.13.

Дата видачі аудиторського 
висновку

10.04.2013.

Директор тОВ «Аудиторськоконсалтингова група «Компас»
сертифікат аудитора Серія А№004560, 
виданий Рішенням Аудиторської палати 
№210/4 від 28.01.10., термін дії до 23.02.15. науменко н.М.
10 квітня 2013 року
Реєстраційний номер КМ/А3
Аудиторський висновок про фінансову звітність ВАТ «Київметалопром» за 2012 рік 

надано незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «Ком-
пас» для представлення в Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку Украї-
ни.

Цей звіт має юридичну чинність тільки в тому випадку, якщо він наданий цілком і ви-
користовується відповідно до цілі, передбаченої договором на надання аудиторських по-
слуг №К/А-3від 28.02.13. 

Аудиторський висновок на 7 аркушах складено в 3 (трьох) примірниках для кожної із 
сторін:

- 1 примірник – надано ВАТ «Київметалопром». 
- 2 примірник – надано для представлення в Державну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку України.
- 3 примірник являється власністю незалежної аудиторської компанії ТОВ «Аудиторсько-

консалтингова група «Компас».
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально

доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній 

базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів – 19.04.2013 р.
Річна інформація опублікована на сторінці http://kievmetalloprom.emitents.net.ua – 

19.04.2013 р.
10. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правлiння                      Семенець Олександр Андрiйович, 19.04.2013р.
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№78, 23 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «МАРС»
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Володимирська, 101, м. Київ, 01033
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14309379
1.5. Міжміський код та телефон: (044)287-51-05
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 1068 120 0000 004230
1.7. Дата державної реєстрації: 22.12.1993
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента  підприємства (тис. грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 85033 81911
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2756 2815
Довгострокові фінансові інвестиції 140 140
Запаси 32 18
Сумарна дебіторська заборгованість 25471 19435
Грошові кошти та їх еквіваленти 14833 24630
Власний капітал 81706 81370
Статутний капітал 84 84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 77255 76919
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3327 541
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,4 0,34
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,4 0,34
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8427627 8427627
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

0 0

Вартість чистих активів 81706 81370

Інформація про посадових осіб емітента 
Голова Правлiння, Керівник  шевченко Олександр Петрович; Звільнений з посади згідно 

рішення Загальних Зборів акціонерів від 19.04.2012р. (Протокол №1/2012). 
Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. До-

даткову винагороду окрім заробітної плати посадова особа за звітний період не отримувала.
Заступник голови Правлiння, заступник керіника з економічних та загальних питань  

христiч Анатолiй iванович; Призначений на посаду Голови правління згідно рішення Загаль-
них Зборів акціонерів від 19.04.2012р. (Протокол №1/2012); Звільнений з посади згідно рі-
шення Загальних Зборів акціонерів від 30.07.2012р (Протокол №2/2012).

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Додаткову винагороду окрім заробітної плати посадова особа за звітний період не отри-

мував.
член Правлiння, заступник керівника з наукової роботи  iванов Володимир Андрiйович; 

Звільнено з посади згідно рішення Загальних Зборів акціонерів від 30.07.2012р. (Протокол 
№2/2012).

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Додаткову винагороду окрім заробітної плати посадова особа за звітний період не отри-

мувала.
Головний бухгалтер  Кiвшар тамара Євгенiївна; Змін у 2012 році не було.
Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Додаткову винагороду окрім заробітної плати посадова особа не отримувала.
Голова наглядової ради  Лазутенков Семен Леонідович; 
Лазутенков Семен Леонiдович представник ТОВ «IНОР», який дiє згiдно доручення. При-

значений на посаду рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв 30.07.2012р. (Про-
токол №2/2012) та обраний Головою Наглядової ради згiдно рiшення Наглядової ради (Про-
токол №8/2012-НР від 30.07.12). Посадова особа не отримувала винагороди в грошовiй та 
матерiальнiй формi за звiтний перiод. 

член наглядової ради  Мелiков Олексiй Аркадiйович; Призначений на посаду рiшенням 
позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв 30.07.2012р. (Протокол №2/2012). Винагорода по-
садової особи за звiтний перiод в грошовiй формi складає 7031.85 грн. 

член наглядової ради  тертичний Андрій Валентинович; Тертичний Андрiй Валентинович 
є представником юридочної особи ТОВ «ВНВК»Прибуток», дiє згiдно доручення. Призначе-
ний на посаду згiдно рiшення позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв 30.07.2012р. (Про-
токол №2/2012). Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi не отримував. 

член наглядової ради  Лазоренко Ірина Миколаївна; Лазоренко Ірина Миколаївна пред-
ставник ТОВ «IНОР», яка дiє згiдно доручення. Призначена на посаду рiшенням позачергових 
Загальних Зборiв акцiонерiв 30.07.2012 р. (Протокол №2/2012). Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

член наглядової ради  черепанов Сергій Юрійович; Черепанов Сергiй Юрiйович є пред-
ставником юридочної особи ТОВ «ВНВК»Прибуток», дiє згiдно доручення . Призначений на 
поса-ду згiдно рiшення позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв 30.07.2012р. (Протокол 
№2/2012). Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента за звiтний перiод складає 
6025.56 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. 

член наглядової ради  Коробенко Валентина Олександрівна; Коробенко Валентина 
Олександрiвна представник ТОВ «IНОР», яка дiє згiдно доручення. Призначена на посаду 
рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв 30.07.2012 р. (Протокол №2/2012). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Голова Правління  Абрамовський Вадим Миколайович; Призначений на посаду згідно 
рішення Загальних Зборів акціонерів від 30.07.2012р. (Протокол №2/2012) та наказу №36 від 
30.07.2012р.

Додаткову винагороду окрiм заробiтної плати посадова особа за звiтний перiод не отри-
мувала.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
член Правління, Заступник Голови Правління  Баранюк Юлія Валеріївна; Звільнена з 

посади Члена Наглядової ради та призначена на посаду Член Правління згiдно рiшення поза-
чергових Загальних Зборiв акцiонерiв 30.07.2012 р. (Протокол №2/2012) та наказу №37 від 
30.07.2012 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi зло-
чини. Додаткову винагороду окрiм заробiтної плати посадова особа за звiтний перiод не 
отримувала.

член Правління  Верениця Василь федорович; Призначений на посаду згiдно рiшення 
позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв 30.07.2012р. (Протокол №2/2012) та наказу №37 
від 30.07.2012р.. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi 
злочини. Додаткову винагороду окрiм заробiтної плати посадова особа за звiтний перiод не 
отримувала.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз
міру часток, паїв)

Юридичні особи:
Міністерство машинобудування військово - промислового комплексу та конверсії України 

(код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: Сурикова, 3, м. Київ. Засновнику/учаснику належить 
0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

фізичні особи: Засновників фізичних осіб не було.
4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 01.06.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

107/10/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл., 
код цінного папера - UA4000075568, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна 
іменна, форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 
0,01 грн. у кількості 8427627 штук, загальною номінальною вартістю 84276,27 грн., що скла-
дає 100% у статутному капіталі. Обiг акцiй ПАТ у 2012 роцi здiйснювався тiльки на 
позабiржовому неорганiзованому ринку.

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

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 19.04.2012 року. Кворум зборів: 86,12% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Затвердження звіту Правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визна-

чення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту, балансу, звіту 

про фінансові результати та інших форм річної звітності та аудиторського висновку неза-
лежного аудитора за 2011 рік.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку.
5. Про попереднє схвалення правочинів, що можуть вчинятися Товариством.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товари-

ства та Голови Правління Товариства. Обрання нового складу Правління Товариства та Голови 
Правління Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: 
Всі питання порядку денного розглянуті по ним прийняті рішення.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 30.07.2012 року. Кворум зборів: 

81,66% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 

1. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».
2. Обрання Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «МАРС».
4. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, 

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуті, по 
ним прийняті рішення.

7. Інформація про дивіденди 
Дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2011 році не нараховувались та не 

виплачувались.
Рішення про виплату та нарахування дивідендів за результатами діяльності в 2012 році 

буде прийнято на загальних зборах акціонерів 19.04.2013р.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі

тента:
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Імона-Аудит» (код за 

ЄДРПОУ - 23500277), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю. Місцезнаходження: Бажана, 26 офіс 95, м.Київ. Аудитор має ліцензію на цей вид ді-
яльності 0791, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: 
(044) 565-77-22, факс: (044) 565-99-99. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa 
фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 
аудиторськi послуги емiтенту

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

08.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

_______________ в мережі 
Інтернет

___________
(адреса сторінки) (дата)

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правлiння                                Абрамовський Вадим Миколайович, 04.04.2013р.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МАРС»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРИВОРIЗЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Заводська, 1, м. Кривий Ріг, Днiпропетровська область, 

50057, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00190940
1.5. Міжміський код та телефон: (0564) 66-72-44
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 1 227 12 0000 001136
1.7. Дата державної реєстрації: 13.02.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.kcrz.dp.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента  підприємства (тис. грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 494130 545407
Основні засоби (за залишковою вартістю) 455143 511582
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 206 452
Сумарна дебіторська заборгованість 37288 31480
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Власний капітал 407460 450643
Статутний капітал 89924 89924
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5428 -13276
Довгострокові зобов'язання 67384 74754
Поточні зобов'язання 10085 8305
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

0 0

Вартість чистих активів 94717 93929

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Голова наглядової ради  SCM (SYSTEM CAPiTAL MANAGEMENT) LiMiTED; юридична 

особа-нерезидент код 137516. Повноваження та обов'язки Наглядової ради регламентуються 
Статутом Товариства. Статутом ПАТ «КЦРЗ» виплата винагороди за виконання обов'язків го-
лови Наглядової ради не передбачена. SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED також є 
одноособовим членом Наглядової ради ПрАТ «КЗГО» (ЄДРПОУ 31550176), яке знаходиться за 
адресою м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1. Обрано головою Наглядової ради на засіданні На-
глядової ради 02.11.2011р.

Секретар наглядової ради  тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСтЮ «нАУКОВО
ВиРОБничА КОМПАнІЯ «ГІРничІ МАшини»; юридична особа код ЄДРПОУ 37041854. Повно-
важення та обов'язки Наглядової ради регламентуються Статутом Товариства. Статутом ПАТ 
«КЦРЗ» виплата винагороди за виконання обов'язків секретаря Наглядової ради не передба-
чена. Обрано секретарем Наглядової ради на засіданні Наглядової ради 02.11.2011р.

Директор  Булатецький Михайло Борисович; серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт: ВС, 549217, 03.11.2000, Дружківський МВ УМВС України в Доне-
цькій області; 1973 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 11. Найме-
нування підприємства та попередня посада, яку займав: ПАТ «КЦРЗ» виконуючий обов'язки 
генерального директора. Повноваження та обов'язки Генерального директора регламентують-
ся Статутом Товариства, оплата праці згідно посадового окладу, додаткові винагороди не пе-
редбачені. Булатецький М.Б. є директором ПрАТ «КЗГО», яке знаходиться за адресою м. Кри-
вий Ріг, вул. Заводська, 1. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначений директором згідно рішення Наглядової ради від 12.04.2012р. про затвердження 
нової організаційної структури Товариства.

Головний бухгалтер  Мірошниченко Вікторія Вікторівна; серія, номер, дата видачі та най-
менування органу, який видав паспорт: АК, 138633, 24.04.1998, Центрально-Міським РВ Кри-
ворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області; 1966 року народження. Освіта: 
Вища. Стаж керівної роботи (років): 19. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займала: ТОВ «Д.А.» Головний бухгалтер. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера 
регламентуються Посадовою інструкцією, оплата праці згідно посадового окладу, додаткові 
винагороди не передбачені. Мірошниченко В.В. є головним бухгалтером ПрАТ «КЗГО», яке 
знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

член Ревізійної комісії  Дима Сергій Миколайович; серія, номер, дата видачі та наймену-
вання органу, який видав паспорт: ВА, 767117, 10.07.1997, Будьонівським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Донецькій області; 1963 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 7. 
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» 
директор з безпеки. Повноваження та обов'язки Ревізійної комісії регламентуються Статутом 
Товариства. Статутом ПАТ «КЦРЗ» виплата винагороди за виконання обов'язків члена Ревізій-
ної комісії не передбачена. Обрано членом Ревізійної комісії ПАТ «КЦРЗ» на загальних зборах 
акціонерів 07.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Є членом Ревізійної комісії ПрАТ «КЗГО» (код ЄДРПОУ 31550176), яке 
знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1.

член Ревізійної комісії  Балаба Олена Григорівна; серія, номер, дата видачі та наймену-
вання органу, який видав паспорт: ВК, 746778, 12.11.2010, МВМ Гірницького РВ Макіївського 
МУ УМВСУ в Донецькій області; 1957 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи 
(років): 16. Найменування підприємства та попередня посада, яку займала: ТОВ «НВК «ГІРНИ-
ЧІ МАШИНИ» менеджер з контрольно-ревізійної роботи департаменту економічної безпеки 
дирекції з безпеки. Повноваження та обов'язки Ревізійної комісії регламентуються Статутом 
Товариства. Статутом ПАТ «КЦРЗ» виплата винагороди за виконання обов'язків члена Ревізій-
ної комісії не передбачена. Обрано членом Ревізійної комісії ПАТ «КЦРЗ» на загальних зборах 

акціонерів 07.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Є членом Ревізійної комісії ПрАТ «КЗГО» (код ЄДРПОУ 31550176), яке 
знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз
міру часток, паїв)

Юридичні особи: Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945), місцезнахо-
дження: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, 01601. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної 
кількості акцій (часток, паїв).

фізичні особи: Відсутні.
4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 14.04.1995 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 33/1/95, 

орган, що зареєстрував випуск - Фінансове управління виконавчого комітету Дніпропетров-
ської обласної Ради народних депутатів, код цінного папера - відсутній, тип цінного папера – 
Акції Іменні прості, форма існування - Документарна, форма випуску - Іменні, номінальною 
вартістю 105000 грн. у кількості 778566 штук, загальною номінальною вартістю 81749430000 крб., 
що складає 100% у статутному капіталі. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №33/1/95 
було замінено на свідоцтво №52/1/96 від 27.03.1996р.

Випуск зареєстровано 27.03.1996 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 52/1/96, 
орган, що зареєстрував випуск - Фінансове управління виконавчого комітету Дніпропетров-
ської обласної Ради народних депутатів, код цінного папера - відсутній, тип цінного папера – 
Акції Іменні прості, форма існування - Документарна, форма випуску - Іменні, номінальною 
вартістю 5000 грн. у кількості 16349886 штук, загальною номінальною вартістю 81749430000 
крб., що складає 100% у статутному капіталі. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №52/1/96 
було замінено на свідоцтво №40/04/1/01 від 05.06.2001р.

Випуск зареєстровано 05.06.2001 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 
40/04/1/01, орган, що зареєстрував випуск - Дніпропетровське територіальне управління Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA0400471100, тип 
цінного папера – Акції Іменні прості, форма існування - Документарна, форма випуску - Іменні, 
номінальною вартістю 0,05 грн. у кількості 16349886 штук, загальною номінальною вартістю 
817494,3 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій №40/04/1/01 замінено на свідоцтво №716/1/03 від 31.12.2003р.

Випуск зареєстровано 31.12.2003 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 716/1/03, 
орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код 
цінного папера - UA0400471209, тип цінного папера – Акції Іменні прості, форма існування - 
Документарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 5,50 грн. у кількості 16349886 
штук, загальною номінальною вартістю 89924373 грн., що складає 100% у статутному капіта-
лі. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №716/1/03 було замінено на свідоцтво №263/1/10 
від 27.05.2010р.

Випуск зареєстровано 27.05.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 263/1/10, 
орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код 
цінного папера - UA4000075907, тип цінного папера – Акції Іменні прості, форма існування - 
Бездокументарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 5,50 грн. у кількості 
16349886 штук, загальною номінальною вартістю 89924373 грн., що складає 100% у статут-
ному капіталі. 

Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітен-
та: відсутня. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами 
емітента: відсутня. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на 
фондових біржах: акції знаходяться в біржовому списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» без 
включення до біржового реєстру.

Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було.
Спосіб розміщення: відкритий.
Процентні облігації. Процентні облігації ПАТ «КЦРЗ» не випускалися. 
Дисконтні облігації. Дисконтні облігації ПАТ «КЦРЗ» не випускалися. 
Цільові (безпроцентні) облігації. Цільові (безпроцентні) облігації ПАТ «КЦРЗ» не випуска-

лися. 
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) 

(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, ПАТ «КЦРЗ» не випускалися.
Інформація про похідні цінні папери. Похідні цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації 

ПАТ «КЦРЗ» не випускалися.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Протягом 2012 року зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери  

ПАТ «КЦРЗ» у депозитарній системі України, не відбувалося.
6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.04.2012 року. Кворум зборів: 61,4224% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів 

Товариства. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 
2011 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства 
за 2011 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства 
за 2011 рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 6. Про покриття збитків 
Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. 7. Про внесення змін до Стату-
ту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8. Прийняття рішення про вчинення 
значних правочинів. 9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість. 10. Про обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на 
наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Наглядова рада
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: -
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.1 Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Булатецького Михайла Бо-

рисовича.

ПУБЛІчнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО КРиВОРiЗЬКий цЕнтРАЛЬний РУДОРЕМОнтний ЗАВОД
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
1.2 Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Шевченко Тетяну Олек-

сандрівну.
1.3 Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 6 (шести) осіб: 
Голова Лічильної комісії - Бойко Андрій Валентинович
Члени Лічильної комісії: Федорова Надія Володимирівна, Цвіров Леонід Євгенович, Пале-

ха Юлія Володимирівна, Титаренко Галина Володимирівна, Талалаєнко Олег Вадимович.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства: 
По другому – десятому питанню - слухати доповідача до 10 хвилин.
Питання доповідачу подавати через секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Обговорення питань порядку денного після підбиття підсумків голосування. 
1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 

рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 
2011 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 
2011 рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 6. Про покриття збитків 
Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. 7. Про внесення змін до Стату-
ту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8. Прийняття рішення про вчинення 
значних правочинів. 9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість. 10. Про обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на 
наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

На обговорення питань порядку денного до 5 хвилин. 
Збори закінчити до 15 години.
Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями. 
Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п’ятого, шостого та десятого 

питання порядку денного. 
2 .Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
3. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік.
4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2011 і Звіт про фінансові результати за 2011 рік.
6. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а збитки Товариства отримані за результа-

тами діяльності у 2011 році покрити за рахунок прибутку наступних років.
7.
7.1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (дода-

ється).
7.2. Доручити Директору Булатецькому М.Б. підписати Статут Товариства у новій редакції.
7.3. Доручити здійснити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства відповідно до 

вимог чинного законодавства України Директору Товариства Булатецькому М.Б. з правом ви-
дачі довіреностей третім особам (передоручення).

8.На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити 
значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяль-
ності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, щодо:

8.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде по-
зикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть 
укладені з 

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»; 
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»; 
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»; 
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»; 
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

«ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА 

ЯКОСТІ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МА-

ШИНИ»; 
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМ-

ФОРТ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 

«ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТ-

НИЙ ЗАВОД»; 
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» гра-

ничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень, окремо по кожному 
договору.

8.2. укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «Гірничі машини» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМ-
ПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої 
продукції граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень, окремо 
по кожному договору. 

8.3. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-
продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з 

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»; 
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»; 
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»; 
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»; 
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

«ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА 

ЯКОСТІ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МА-

ШИНИ»; 
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМ-

ФОРТ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 

«ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТ-

НИЙ ЗАВОД»; 

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», як 
правочинів з заінтересованістю (ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») гранич-
ною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень, окремо по кожному до-
говору.

8.4. укладення договорів кредиту та застави, поруки, іпотеки майна Товариства на суму, 
яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, 
за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту 
Товариства граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень кожен 
договір окремо.

9. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити вчинення пра-
вочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, щодо 
яких є заінтересованість:

9.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде по-
зикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть 
укладені з 

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»; 
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»; 
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»; 
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»; 
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

«ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА 

ЯКОСТІ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МА-

ШИНИ»; 
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМ-

ФОРТ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 

«ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТ-

НИЙ ЗАВОД»; 
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
9.2. укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «Гірничі машини» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМ-

ПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої 
продукції. 

9.3. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-
продажу нерухомого майна без обмеження суми таких договорів з 

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»; 
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»; 
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»; 
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»; 
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

«ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА 

ЯКОСТІ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МА-

ШИНИ»; 
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМ-

ФОРТ»;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 

«ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТ-

НИЙ ЗАВОД»; 
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
10. Передати повноваження лічильної комісії – зберігачу Товариства Товариству з обмеже-

ною відповідальністю «Об’єднана реєстраційна компанія» (код ЄДРПОУ 23785133) та затвер-
дити умови договору з ним.

Причини, чому загальні збори не відбулися: -
7. Інформація про дивіденди. За результатами діяльності Товариства у 2011 та 2012рр. 

рішень щодо нарахування та виплати дивідендів не приймалося.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі

тента:
Аудиторська фірма «Форум» (код за ЄДРПОУ - 23070374), організаційно-правова форма: 

Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: Леніна, 9, с. Лозуватка, Кри-
ворізький, Днiпропетровська, 53020. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 0733, що 
видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: (0564) 26-09-05, 
факс: (0564) 26-25-86. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторська фiрмa), яка надає ау-
диторські послуги емітенту. Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №1 від 
11.01.2013р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На нашу думку фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан 

Товариства станом на 31.12.2012р., його фінансові результати за рік, що минув на зазначену 
дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

19.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

www.kcrz.dp.ua в мережі 
Інтернет

24.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор    Булатецький Михайло Борисович
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78, 23 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Ремонтно-

будiвельна дiльниця «Одесголовпостач»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05514198
1.4. Місцезнаходження: 65082, м. Одеса, вулиця Преображенська, будинок 11
1.5. Міжміський код та телефон, факс емітента: (048) 723-55-56, 723-60-04
1.6. Електронна поштова адреса емітента: glavsnab@te.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 05514198.SC-UA.COM
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: Відомості про 

зміну складу посадових осіб емітента
2. текст повідомлення

ПрАТ «РБД «Одесголовпостач» (надалі Товариство) повідомляє про зміну в персональ-
ному складі посадових осіб, які відбулися 21.04.2013 р. 

Звільнені: Посадова особа голова правління Фрідман Олександр Марленович (КЕ 
945701 19.02.1998 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.) звільнений 
21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. 
Володіє акціями Товариства у кількості 188492 шт., що складає 28,962588% статутного ка-
піталу емітента. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є за-
кінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 18 років. Посадова особа член 
правління Шляхтіна Ольга Валентинівна (КМ 444475 29.01.2007 Малиновським РВ ОМУ-
ГУМВС України в Одеській обл.) звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Акціями Товариства не володіє, частки у статутно-
му капіталі емітента не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному 
складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 4 роки. Посадова особа 
член правління Соколова Олена Юхимiвна (КЕ 286174 03.07.1996 Жовтневим РВ УМВС 
України в Одеській обл.) звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акці-
онерів, які відбулися 21.04.2013 р. Акціями Товариства не володіє, частки у статутному капі-
талі емітента не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є 
закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 років. Посадова особа член 
правління Собченко Свiтлана Михайлiвна (КК 193970 23.04.1999 Центральним РВ ОМУ 
УМВС України в Одеськiй обл.) звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів 
акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Акціями Товариства не володіє, частки у статутному 
капіталі емітента не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному скла-
ді є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 років. Нікого не призна-
чено на посаду замість звільненої особи, оскільки рішенням загальних зборів акціонерів 
зменшено кількісний склад правління Товариства. Посадова особа член правління Болдирєв 
Олександр Володимирович (КЕ 534964 18.02.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй обл.) звільнений 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які 
відбулися 21.04.2013 р. Акціями Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітен-
та не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення 
терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 7 років. Нікого не призначено на посаду 
замість звільненої особи, оскільки рішенням загальних зборів акціонерів зменшено кількіс-
ний склад правління Товариства. Посадова особа голова наглядової ради Шляхтiн Вячеслав 
Миколайович (КЕ 186826 02.03.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.) звільне-
ний 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. 
Володіє акціями Товариства у кількості 17467 шт., що складає 2,683878% статутного капіта-
лу емітента Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчен-
ня терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 років. Посадова особа член наглядової 
ради Качановська Свiтлана Володимирiвна (КЕ 273700 22.05.1996 Приморським РВ УМВС 
України в Одеськiй обл.) звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акці-
онерів, які відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 40 шт., що скла-
дає 0,006146 % статутного капіталу емітента Підставою для прийняття рішення про зміну у 
персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 7 років. 
Посадова особа член наглядової ради Чаплiк Сергiй Володимирович (КЕ 113761 11.12.1995 
Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.) звільнений 21.04.2013 р. на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кіль-
кості 290029 шт., що складає 44,564175% статутного капіталу емітента Підставою для при-
йняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді 7 років. Посадова особа голова ревізійної комісії Шеховцов Юрiй 
Олексiйович (КК 869338 26.03.2002 Овідіопольським РВ УМВС України в Одеськiй обл.) 
звільнений 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 
21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 19583 шт., що складає 3,009010% ста-
тутного капіталу емітента Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному 
складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 років. Посадова особа 
член ревізійної комісії Асатурова Людмила Стефанiвна (КЕ 416756 25.09.1996 Приморським 
РВ УМВС України в Одеськiй обл.) звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 49 шт., 
що складає 0,007529% статутного капіталу емітента. Підставою для прийняття рішення про 
зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді  

11 років. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, оскільки рішенням за-
гальних зборів акціонерів зменшено кількісний склад ревізійної комісії Товариства. Посадо-
ва особа член ревізійної комісії Сухарева Віра Олексіївна (КЕ 940316 12.02.1998 Київським 
РВ УМВС України в Одеській обл.) звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 43 шт., 
що складає 0,006607% статутного капіталу емітента Підставою для прийняття рішення про 
зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 
років. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, оскільки рішенням загаль-
них зборів акціонерів зменшено кількісний склад ревізійної комісії Товариства.

Призначені: Посадова особа голова правління Фрiдман Олександр Марленович (КЕ 
945701 19.02.1998 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.) призначений на 
посаду голови правління 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які 
відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 188492 шт., що складає 
28,962588 % статутного капіталу емітента. Підставою для прийняття рішення про зміну у 
персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу, складає 7 років. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: виконроб РБД «Одесголовпостач» 
головний інженер РБД «Одесголовпостач», начальник ВАТ «РБД «Одесголовпостач, голова 
правління ВАТ «РБД «Одесголовпостач, голова правління ПрАТ «РБД «Одесголовпостач. По-
садова особа член правління Шляхтiна Ольга Валентинiвна (КМ 444475 29.01.2007 Мали-
новським РВ ОМУГУМВС України в Одеській обл.) призначена на посаду члена правління 
21.04.2013 р. на підставі рішення наглядової ради (Протокол №5 засідання наглядової ради 
від 21.04.2013 р.). Акціями Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не 
має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення тер-
міну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
на який призначено особу, складає 7 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
своєї діяльності: начальник підсобного господарства ТОВ «Донецквуглеремонт», начальник 
ВТВ ВАТ «РБД «Одесголовпостач», член правління ВАТ «РБД «Одесголовпостач, член прав-
ління ПрАТ «РБД «Одесголовпостач. Посадова особа член правління Соколова Олена 
Юхимiвна (КЕ 286174 03.07.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Одеськiй обл.) призначена 
на посаду члена правління 21.04.2013 р. на підставі рішення наглядової ради (Протокол №5 
засідання наглядової ради від 21.04.2013 р.). Акціями Товариства не володіє, частки у ста-
тутному капіталі емітента не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональ-
ному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, на який призначено особу, складає 7 років. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера ВАТ «РБД 
«Одесголовпостач», головний бухгалтер ВАТ «РБД «Одесголовпостач», член правління  
ВАТ «РБД «Одесголовпостач, член правління ПрАТ «РБД «Одесголовпостач. Посадова особа 
голова наглядової ради Шляхтiн Вячеслав Миколайович (КЕ 186826 02.03.1996 Київським 
РВ УМВС України в Одеськiй обл.) призначений на посаду члена наглядової ради 21.04.2013 р. 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Призначений на 
посаду голови наглядової ради 21.04.2013 р. на підставі рішення наглядової ради (Протокол 
№5 засідання наглядової ради від 21.04.2013 р.). Володіє акціями Товариства у кількості 
17467 шт., що складає 2,683878% статутного капіталу емітента. Підставою для прийняття 
рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу, скла-
дає 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: майстер РБД 
«Одесголовпостач», виконроб ВАТ «РБД «Одесголовпостач», голова ради товариства  
ВАТ «РБД «Одесголовпостач», голова ради товариства ПрАТ «РБД «Одесголовпостач». По-
садова особа член наглядової ради Чаплiк Сергiй Володимирович (КЕ 113761 11.12.1995 
Київським РВ УМВС України в Одеськiй області) призначений на посаду члена наглядової 
ради 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. 
Володіє акціями Товариства у кількості 290029 шт., що складає 44,564175% статутного ка-
піталу емітента. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є за-
кінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом своєї діяльності: директор ТОВ «СОЮЗПОСТАВКА», голова правлiння - президент 
Енергобудiвельної корпорацiї «Союз», член ради товариства ВАТ «РБД «Одесголовпостач», 
член ради товариства ПрАТ «РБД «Одесголовпостач». Посадова особа член наглядової ради 
Асатурова Людмила Стефанiвна (КЕ 416756 25.09.1996 Приморським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл.) призначена на посаду члена наглядової ради 21.04.2013 р. на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у 
кількості 49 шт., що складає 0,007529% статутного капіталу емітента. Підставою для при-
йняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено осо-
бу, складає 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: начальник 
товарного відділу ВАТ «РБД «Одесголовпостач», член Ради товариства ВАТ «РБД «Одесго-
ловпостач», член ревізійної комісії ПрАТ «РБД «Одесголовпостач». Посадова особа ревізор 
Шеховцов Юрiй Олексiйович (КК 869338 26.03.2002 Овiдiопольським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл.) призначений на посаду ревізора 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості  
19583 шт., що складає 3,009010% статутного капіталу емітента Підставою для прийняття 
рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу, скла-
дає 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: водій Органiзацiї 
орендарiв «РБД «Одесголовпостач», бригадир водіїв ВАТ «РБД «Одесголовпостач», голо-
вний механік ВАТ «РБД «Одесголовпостач», голова ревізійної комісії ВАТ «РБД «Одесголов-
постач», голова ревізійної комісії ПрАТ «РБД «Одесголовпостач».

3. Підпис
Голова правління О.М. Фрідман підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 21.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «РЕМОнтнОБУДiВЕЛЬнА ДiЛЬницЯ «ОДЕСГОЛОВПОСтАч»
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ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“КАЗАнКІВСЬКЕ хЛІБОПРийМАЛЬнЕ 

ПІДПРиЄМСтВО”
Річна інформація емітента 

за 2012 рік
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КАЗАНКІВСЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 32100883
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

kazanka-hpp.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“МЕДичний КОМПЛЕКС “СиРЕцЬ”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
"СИРЕЦЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

23388308

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну
інформацію

23388308.infosite.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“ЛЮБАшiВСЬКий ЕЛЕВАтОР”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЛЮБАШIВСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

00955153

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

lubashivka-silo.com.ua

ПРАт «МОГУнцІЯУКРАЇнА»
Річна інформація емітентів, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Могунція-Україна»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21667547
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію:

http://stockmarket.gov.ua

Генеральний директор           Кшиштоф трач

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
КРиВОРiЗЬКий ЗАВОД ГiРничОГО ОБЛАДнАннЯ 

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО КРИВОРIЗЬКИЙ 
ЗАВОД ГIРНИЧОГО 
ОБЛАДНАННЯ

2. Код за ЄДРПОУ емітента 31550176
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

www.kzgo.dp.ua

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО МiЖнАРОДнА 
тОРГОВА фiРМА “iнтЕРМАРКЕт”

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 20429538
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

intermarket.sytto.com
www.stockmarket.gov.ua

Генеральний директор                         Савков Ярослав Дмитрович

Приватне акцiонерне товариство 
“КиЇВСЬКА ПМК237”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"КИЇВСЬКА ПМК-237"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

01354579

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну
 інформацію

http://pmk237.pat.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«МЕРЕЖАСЕРВІС» 

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Мережа-сервіс»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 24605831

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 24605831.infosite.com.ua
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ДнІПРОПЕтРОВСЬКий КОМБІнАт хАРчОВих 

КОнцЕнтРАтІВ» 

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00374048

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 00374048.infosite.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“iнЖЕнЕРнО  тЕхнiчний цЕнтР “СiГУРД”

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IНЖЕНЕРНО - ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "СIГУРД"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 20953653
3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну 
річну інформацію 

www.sigurd-odessa.ukoz.ru

Голова Правлiння _________ Григоращенко Костянтин Кирилович

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ЖЕСт» 

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«ЖЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13457250

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

03113590.infosite.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
“КУЛЕВчАнСЬКий КОМБiнАт

 хЛiБОПРОДУКтiВ”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КУЛЕВЧАНСЬКИЙ 
КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00955437
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

kulevcha-khp.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ЕКОСЕйВ» 

Річна інформація ПрАт 
за 2012 р.

Найменування: 
Приватне акцiонерне товариство «Екосейв». 

Код ЄДРПОУ 24121286. 

Веб-сторінка, на який розміщено регулярну річну інформацію 
ecosave.com.ua. 

Директор                Кузьмiн Олександр Михайлович.

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“КРОнОС”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"КРОНОС"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

13674102

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

http://www.kronos.net.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ДОРІС»

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОРIС"

 2. Код за ЄДРПОУ емітента 22000319
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

http://www.doris.ua/other/report/
emitent/index.html

Генеральний директор 
ПРАт «ДОРІС»      А.Г. цитрін

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ІнСтРУМЕнтМАш» 

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Інструментмаш»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 25017987

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

25017987.infosite.com.ua
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
“БІЛЬМАнСЬКЕ хЛІБОПРийМАЛЬнЕ 

ПІДПРиЄМСтВО”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"Більманське хлібоприймальне 
підприємство"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 25477938
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

bilmanka-hpp.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.1 Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ВиРОБничОтОРГОВЕЛЬнЕ ПІДПРиЄМСтВО хУДОЖнІх ВиРО
БІВ «ЯРОСЛАВнА»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02968541
1.4 Місцезнаходження емітента: 14000, м.Чернігів, вул.Кирпоноса, 25
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 774121, 774153
1.6 Електронна поштова адреса емітента: yaroslavna.ch@gmail.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується: http://yaroslavna.biz.ua/
1.8 Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-

тків голосуючих акцій
2. текст повідомлення 17.04.2013 від депозитарію одержано зведений обліковий реєстр 

власників іменних цінних паперів на підставі якого:акціонер-фізична особа зменшив кіль-
кість акцій на 3386 шт. Розмір його пакету 10088 акцій, що становить 39,72% статутного 
капіталу. Інша фізична особа акціонер збільшив кількість на 3386 шт. Розмір його паке-
ту10088 акцій, що становить 39,72%.

3. Підпис Голова правлiння Мяснікова В.П. підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
“ВиРОБничОБУДІВЕЛЬнА фІРМА

“БЕРЕСт” 

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"Виробничо-будівельна фірма 
"Берест" 

2. Код за ЄДРПОУ емітента 02403446
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

www.berest.kiev.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
“ДЕКОРАтиВнІ КУЛЬтУРи” 

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"Декоративні культури" 

2. Код за ЄДРПОУ
 емітента

03355413

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

www.dekkultury.zvitat.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«БУДтРАнС»

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари-
ство "Будтранс"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

03481328

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

http://bud-trans.kiev.ua

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ГОЛОПРиСтАнСЬКЕ АВтОтРАнСПОРтнЕ 

ПiДПРиЄМСтВО №16540» 

Річна інформація ПрАт 
за 2012 р.

Найменування: Приватне акцiонерне товариство «Голопристанське 
автотранспортне пiдприємство №16540». 

Код ЄДРПОУ 03119150. 

Веб-сторінка, на який розміщено регулярну річну інформацію  
golatp.vatua.com. 

Директор       Грибко Олексiй Сергiйович.

ЗАКРитЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
“БМУ ВиСОтБУД”

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів,

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

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

1. Повне найменування емітента ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "БМУ ВИСОТБУД"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 01271936
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на який розміщено регулярну річну 
інформацію 

д/н

Голова правлiння ____________ Коростiн Марк Григорович

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“ГАйчУР  АГРО”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"Гайчур - Агро"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

31880337

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну
інформацію

gaichur.com.ua
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

 1. ЗАТ №8 "РІВНЕАГРОСПЕЦМОНТАЖ" 96
 2. ЗАТ АВТОІНТЕРСЕРВІС 38
 3. ПрАТ АВТОСЕРВIС-АТП 16327 43
 4. ПрАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТАВРIЯ" 42
 5. ПрАТ АГЕНТСТВО "ІНФОКОН" 75
 6. ПрАТ АГЕНЦІЯ ІНДЕКС 88
 7. ПАТ АГРОКОМПАНІЯ СВОБОДА 78
 8. ПрАТ АГРОПОСТАЧ 118
 9. ПрАТ АГРОТЕХСЕРВIС 53
 10. ПрАТ АДМ ІЛЛІЧІВСЬК 56
 11. ПрАТ АЕРОН 97
 12. ПрАТ АЕРОН 101
 13. ПП АЙЛЕНД 57
 14. ПрАТ АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "ГЛАС" 75
 15. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 99
 16. ПрАТ АМВРОСІЇВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 94
 17. ПАТ АРТЕМБУДСЕРВІС 101
 18. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 64
 19. ПрАТ АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 111
 20. ПрАТ АРЦИЗЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 75
 21. ПрАТ БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 27
 22. ПАТ БАРАНIВСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ 47
 23. ПАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 61
 24. ПрАТ БЕАРС 13
 25. ВАТ БЕРДИЧIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
119

 26. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

42

 27. ПАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 32
 28. ПрАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КХП 113
 29. ПАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 26
 30. ПрАТ БЕРТІ 53
 31. ПрАТ БІАС 53
 32. ПрАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР "НИВКИ" 112
 33. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР 109
 34. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ 92
 35. ПрАТ БІЛЬМАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 129
 36. ЗАТ БМУ ВИСОТБУД 129
 37. ПрАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 100
 38. ПрАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 90
 39. ПАТ БРАТСЬКИЙ СИРЗАВОД 85
 40. ПАТ БРОВАРСЬКИЙ ПОБУТКОМБIНАТ 102
 41. ПАТ БРУСИЛОВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 115

 42. ПрАТ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №26 "ОДЕСБУД" 41
 43. ПрАТ БУДIНДУСТРIЯ 56
 44. ПрАТ БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1 13
 45. ПрАТ БУДТЕХНIКА 71
 46. ПрАТ БУДТРАНС 129
 47. ПрАТ ВЕГА ПЛЮС 53
 48. ПрАТ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15141
76

 49. ТОВ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 4
 50. ПАТ ВЕСОТРА-ХАРКIВ 43
 51. ПАТ ВИДАВНИЧИЙ ДIМ "ОДЕСА" 106
 52. ПрАТ ВИДУБИЧI 33
 53. ПрАТ ВИНОГРАДАР 89
 54. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "МОЛІС" 54
 55. ПрАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БЕРЕСТ" 129
 56. ПрАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЮГСТРОЙ" 74
 57. ПрАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ 

"ЯРОСЛАВНА"
129

 58. ПрАТ ВИСОКОГІРНЕ 68
 59. ПАТ ВОЗНЕСЕНСЬКА АГРОПРОМТЕХНIКА 45
 60. ВАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОДЮЧІСТЬ" 59
 61. ПАТ ВТОРМЕТ 110
 62. ПрАТ ГАЙСИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІЛЬГОСПТЕХНІКА" 58
 63. ПрАТ ГАЙЧУР - АГРО 129
 64. ПАТ ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ 24
 65. ПАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 114
 66. ПрАТ ГОЛОПРИСТАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО №16540 129
 67. ПрАТ ГОРИЗОНТ 55
 68. ПрАТ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "УНІВЕРСАЛ" 94
 69. ПАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 112
 70. ПАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 113
 71. ПАТ ГОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 62
 72. ПрАТ ДДЕЗ СТАРТ 94
 73. ПрАТ ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ 129
 74. ПрАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД "ЯВІР" 103
 75. ПАТ ДЖАНКОЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 56
 76. ПрАТ ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 34
 77. ПрАТ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ВОГНИК" 52
 78. ЗАТ ДНІПРОКОМУНТРАНС 36
 79. ПрАТ ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС 36
 80. ПАТ ДНІПРОМЕТРОБУД 35
 81. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
38

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСтЮ 
“нАДРА МАРiнА ГРУП” 

(є правонаступником ЗАт “нАДРА МАРІнА”)

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "НАДРА МАРIНА ГРУП" 
(є правонаступником ЗАТ "НАДРА 
МАРІНА")

2. Код за ЄДРПОУ емітента 30366511
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну
інформацію

http://www.nadramarine.com.ua/
nadra-marina-clubts-tourserver.html

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“РЕМБУДМОнтАЖ”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"РЕМБУДМОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

02972782

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

02972782.infosite.com.ua

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне 
товариство "Пологівський 
комбінат хлібопродуктів"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 05480482
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

pologi-khp.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “ПОЛОГІВСЬКий КОМБІнАт хЛІБОПРОДУКтІВ”

СЬОГОДнІ В нОМЕРІ ОПУБЛІКОВАнІ:
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 82. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ 128
 83. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬМЕТАЛОПРОМ 36
 84. ПрАТ ДНІПРОПРОМЛІТ 23
 85. ПрАТ ДНІПРОПРОМЛІТ 101
 86. ПрАТ ДОМ-ІНВЕСТ 35
 87. ПрАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР 94
 88. ПрАТ ДОРІС 128
 89. ПрАТ ДРУЖБА НАРОДIВ НОВА 71
 90. ПрАТ ЕКОСЕЙВ 128
 91. ПрАТ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ФIРМА СЕЛМА" 50
 92. ПАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 58
 93. ПАТ ЕЛІЯ 40
 94. ПрАТ ЕЛСІТОН 53
 95. ПрАТ ЕЛТIЗ 44
 96. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 17
 97. ТОВ ЕНЕРГОСИСТЕМА 14
 98. ПАТ ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 39
 99. ПАТ ЄМIЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД 117
 100. ПрАТ ЄРЕМIЇВСЬКЕ 74
 101. ПрАТ ЖЕСТ 128
 102. ПрАТ ЖИТОМИРБУД 112
 103. ПрАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №19 111
 104. ПрАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №2 ОДЕСБУД 75
 105. ВАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №9 68
 106. ПрАТ ЗАІР 63
 107. ПрАТ ЗАПОРIЖХIМБУДОПТТОРГ 71
 108. ПрАТ ЗАПОРІЖБУДМАШ 55
 109. ПрАТ ЗАПОРІЖЖЯВТОРРЕСУРСИ 53
 110. ПрАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 55
 111. ПрАТ ЗАПОРІЖТУРИСТ 72
 112. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ 

ТА СКЛОВИРОБІВ
51

 113. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗАВОД 47
 114. ПрАТ ЗНВКІФ СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ 58
 115. ПрАТ ЗОДЧА ДІАДЕМА 34
 116. ПрАТ ІЗМАЇЛ-НАВАСКО 75
 117. ПрАТ ІЛЛІЧ-СТАЛЬ 75
 118. ПАТ ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 49
 119. ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АФІНА" 31
 120. ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПРИМОР’Є-ІНВЕСТ" 12
 121. ПрАТ ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "СIГУРД" 128
 122. ПрАТ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 13
 123. ПрАТ ІНСТРУМЕНТМАШ 128
 124. ПрАТ ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ 23
 125. ПрАТ ІНТЕРМАРКЕТ 127
 126. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 108
 127. ПрАТ КАЗАНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 127
 128. ПАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 18
 129. ПАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 22
 130. ПрАТ КАМ`ЯНСЬКО-ДНIПРОВСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"СОРТНАСIННЄОВОЧ"
55

 131. ПрАТ КАПРЕМБУД 60
 132. ПрАТ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ 76
 133. ВАТ КИЇВМЕТАЛОПРОМ 121
 134. ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 25
 135. ПрАТ КИЇВСЬКА ПМК-237 127
 136. ТДВ КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТБУДМЕХАНIЗАЦIЯ 84
 137. ПрАТ КІМОЛ 86
 138. ПрАТ КОМБІКОРМ 38
 139. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 30
 140. ПАТ КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" 4
 141. ПрАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 43
 142. ТОВ КОНКОМ 85
 143. ПАТ КОНОТОПАГРОТЕХСЕРВІС 16
 144. ТДВ КОНЦЕРН ВЕСНА 89
 145. ПАТ КОРНИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 48
 146. ПАТ КОРОСТЕНСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНIКА 119
 147. ПрАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ 111
 148. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЯНТАР 118
 149. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД 117
 150. ПАТ КОРОСТИШIВСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО КОРТЕКС 42
 151. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11409 31
 152. ПАТ КРАСНОГОРІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 66
 153. ПАТ КРАСНОГОРІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 66
 154. ПАТ КРАСНОГОРІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 67
 155. ПАТ КРАСНОГОРІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 67

 156. ПрАТ КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ГIРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ 127
 157. ПАТ КРИВОРIЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 124
 158. ПАТ КРИММОЛОКО 83
 159. ПАТ КРИМНАФТОПРОДУКТ 48
 160. ПрАТ КРИМСЬКА ФРУКТОВА КОМПАНІЯ 69
 161. ПрАТ КРИМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО РОБІТНИЧОГО ПОСТАЧАННЯ 69
 162. ПрАТ КРИМСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 94
 163. ПАТ КРИМХОЛОД 69
 164. ПАТ КРІСТАЛІСТ 104
 165. ПрАТ КРОНОС 128
 166. ПрАТ КСД 78
 167. ПрАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ 128
 168. ЗАТ ЛАМIТЕК-УКРIЗОЛIТ 94
 169. ПрАТ ЛАХТІ 54
 170. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД "ПРОЛЕТАРІЙ" 60
 171. ПрАТ ЛІКТРАВИ 109
 172. ПрАТ ЛІТОПИС І КО 81
 173. ПрАТ ЛЮБАШIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 127
 174. ПрАТ МАГАЗИН № 70 47
 175. ПрАТ МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЛАЗЕР 29
 176. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
73

 177. ПАТ МАРС 123
 178. ПрАТ МАШТОРГІНВЕСТ 54
 179. ПАТ МЕГАНОМ 87
 180. ПрАТ МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" 127
 181. ЗАТ МЕДФАРКОМ-ПIВДЕНЬ 76
 182. ПрАТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ 40
 183. ПрАТ МЕРЕЖА-СЕРВІС 127
 184. ПрАТ МЕРКУРІЙ 23
 185. ПрАТ МЕРКУРІЙ-V 71
 186. ПрАТ МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ 52
 187. ПрАТ МЕТАЛІСТ 60
 188. ПрАТ МЕТРОБУД 19
 189. ПрАТ МЕХАНОМОНТАЖ 55
 190. ПрАТ МИНАР 54
 191. ПрАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 55
 192. ПрАТ МІЗОЦЬКЕ РТП 38
 193. ПрАТ МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА 127
 194. ПрАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ
55

 195. ЗАТ МТЕК 61
 196. ТОВ НАДРА МАРIНА ГРУП 130
 197. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ 41
 198. ВАТ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ АКУСТИКИ 45
 199. ПрАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "СПЕКТР-Т" 102
 200. ПрАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "БІРЮЗА" 58
 201. ПрАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 34
 202. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ" 15
 203. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗИНГ" 24
 204. ПрАТ НВП МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ 29
 205. ПрАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 97
 206. ПрАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 96
 207. ПАТ НОВОУКРАЇНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13546 25
 208. ПАТ НОВОУКРАЇНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13546 26
 209. СПрАТ ОБРІЙ 71
 210. ПрАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 79
 211. ПАТ ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ 9
 212. ВАТ ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС 107
 213. ПрАТ ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 30
 214. ПрАТ ОДЕСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ХАРЧОПРОМАВТОМАТИКА
59

 215. ПрАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 81
 216. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 80
 217. ПАТ ОП "ШАХТА ЖДАНІВСЬКА" 37
 218. ПАТ ОРЛАН 65
 219. ТОВ ПАН УКРЕЙН 85
 220. ПрАТ ПАНСІОНАТ ЗОРЯНИЙ 94
 221. ПрАТ ПАСАТ 32
 222. ПАТ ПБК ”РАДОМИШЛЬ” 116
 223. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2 40
 224. ПрАТ ПЕРЛИНА 60
 225. ПАТ ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 103
 226. ПАТ ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 21
 227. ПрАТ ПІВДЕНСПЕЦВОДМОНТАЖ 55
 228. ПАТ ПІВДЕНТЕХГАЗ 70

СЬОГОДнІ В нОМЕРІ ОПУБЛІКОВАнІ:
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 229. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З 
ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ "ГЕМОПЛАСТ"

113

 230. ПрАТ ПІРОТЕКС 56
 231. ПАТ ПЛОДООВОЧ 28
 232. ПрАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК "МОЛОЧАНСЬКИЙ" 58
 233. ПрАТ ПОДІЛЬСЬКА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 81
 234. ПрАТ ПОЛІНОМ 32
 235. ПрАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 130
 236. ПАТ ПОЛТАВА -БАНК 5
 237. ПрАТ ПОЛЬОТ 54
 238. ПрАТ ПОЛЮС-СЕРВІС 38
 239. ПАТ ПОПIЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР 115
 240. ПАТ ПРИЛАДОБУДІВНИК 120
 241. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" 58
 242. ПрАТ ПРОДОВОЛЬЧА СПІЛКА 3
 243. ПАТ ПРОДЦЕНТР 120
 244. ПрАТ ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВРЕМЯ 94
 245. ПрАТ ПРОМІНЬ-1 74
 246. ПАТ ПРОМТЕЛЕКОМ 96
 247. ПАТ РАЙАГРОПРОМТЕХНIКА 116
 248. ПрАТ РАЙПОБУТ 71
 249. ПрАТ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ В УКРАЇНI РОСIЙСЬКОГО МОРСЬКОГО 

РЕГIСТРУ СУДНОПЛАВСТВА
44

 250. ПрАТ РЕГIОНАЛЬНИЙ СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ" 54
 251. ТОВ РЕЄСТРАТОР ЦІННИХ ПАПЕРІВ "СІРІУС" 95
 252. ТОВ РЕЄСТРАТОР ЦІННИХ ПАПЕРІВ "СІРІУС" 98
 253. ПАТ РЕЙЛ 52
 254. ПрАТ РЕМБУДМОНТАЖ 130
 255. ПрАТ РЕМОНТНИК 56
 256. ПрАТ РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ 

"ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ"
126

 257. ТОВ РЕСУРС-КАПІТАЛ 14
 258. ПрАТ РІВНЕ-БОРОШНО 113
 259. ПрАТ РІВНЕ-БОРОШНО 114
 260. ПрАТ РІВНЕБУДТРАНСССЕРВІС 31
 261. ПрАТ РІВНЕЛІФТ 37
 262. ПрАТ РІВНЕ-РЕЄСТР 37
 263. ПрАТ СIГМА-СПОРТ 43
 264. ПрАТ СIНЄГА 88
 265. ПрАТ САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №6 103
 266. ПрАТ САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №6 110
 267. ПрАТ СВИНЕЦЬ 27
 268. ПрАТ СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ 52
 269. ПАТ СИНЕРГІЯ 23
 270. ПрАТ СК "СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС" 100

 271. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ТОРЕЛАСТ 31
 272. ПАТ СПЕЦIАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО РАДIОТЕХНIЧНИХ 

ПРИЛАДIВ
3

 273. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА 10
 274. ЗАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №9
30

 275. ПрАТ СПІКА 74
 276. ПрАТ СПЛАВИ УКРАЇНИ 78
 277. СТАВЧАНСЬКА Г.І. 34
 278. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" 43

 279. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА" 91
 280. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ" 88
 281. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ" 4
 282. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ФІДЕМ ЛАЙФ 33
 283. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ФІДЕМ ЛАЙФ 59
 284. ПрАТ СТРОЙАВТОСЕРВИС 105
 285. ПАТ СТРОММЕЛІОРМАШ 46
 286. ПАТ СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 82
 287. ЗАТ СУТП ОДЕСЬКI ДРIЖДЖI 71
 288. ПАТ ТЕЛЕВIЗIЙНИЙ ЗАВОД "СЛАВУТИЧ" 104
 289. ПАТ ТЕРА-ІНВЕСТ 36
 290. ПрАТ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЕЛЕКТРОСНАБ" 53
 291. ПрАТ ТОРГКОНТРАКТ 54
 292. ПрАТ ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЮЖНИЙ" 53
 293. ПрАТ ТРАНСКОНТИНЕНТ 56
 294. ПрАТ ТРК ВЕСЕЛКА 97
 295. ПАТ ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ" 8
 296. ПрАТ УКРАГРО НПК 33
 297. ПрАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 27
 298. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ
54

 299. ПрАТ УКРГІПРОЦУКОР 20
 300. ПрАТ УКРГІПРОЦУКОР 22
 301. ПрАТ УКРЕНЕРГОТРАНС 44
 302. ПАТ УКРІНБАНК 97
 303. ПрАТ УКРЛIСПРОМОПТТОРГ 114
 304. ПрАТ УКРПРИБОРСЕРВIС 85
 305. ПАТ УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ 87
 306. ПАТ УКРСПЕЦРЕЗЕРВ 100
 307. ПрАТ УРОЖАЙ 11
 308. ПрАТ УРОЖАЙ-ТОРГ 34
 309. ПрАТ УРОЖАЙ-ТОРГ 100
 310. ПрАТ ФІРМА ЕЛІПС 74
 311. ПАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 40
 312. ПрАТ ХАРКIВСЬКИЙ ДРIЖДЖОВИЙ ЗАВОД 42
 313. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 97
 314. ВАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАГРОПОСТАЧ" 46
 315. ПАТ ХОТИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
27

 316. ЗАТ ЦАНТ 31
 317. ПрАТ ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ 

СПІВРОБІТНИЦТВУ
88

 318. АТЗТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 10
 319. ПрАТ ЦЕРЕАЛ КОМПАНІЯ ЮГ 71
 320. ВАТ ЦЮРУПИНСЬК-АВТОТРАНС 47
 321. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 28
 322. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 110
 323. ПАТ ЧОРНОМОРГIДРОЗАЛIЗОБЕТОН 46
 324. ПрАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА "БРАЇЛІВЧАНКА" 56
 325. ПрАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА IМ.НIНИ ОНІЛОВОЇ 61
 326. ПрАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА IМ.НIНИ ОНІЛОВОЇ 63
 327. ПрАТ ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15167 77
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Ві до мос ті 
національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційно-видавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125378
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
22.04.2013 р. 

СЬОГОДнІ В нОМЕРІ ОПУБЛІКОВАнІ:


