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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акту

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішен-
ня Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
15.05.2007 № 956» (далі — проект Рішення) розроблений відпо-
відно до частини другої статті 3 Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону Украї-
ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Проектом Рішення передбачається визнати таким, що втратило 
чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 15 травня 2007 року № 956 «Про особливості прова-
дження депозитарної діяльності з державними цінними папера-
ми», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 травня 
2007 року за № 560/13827, з дня набрання чинності Законом Укра-
їни «про депозитарну систему України».

Пропозиції та зауваження до проекту Рішення просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 
(департамент регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; 
iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робо-
чих днів з дати оприлюднення проекту рішення.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

*   *   *
ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку «Про затвердження Положення про глобальний 
сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат» (далі — про-
ект Рішення) розроблений відповідно до пункту 38 частини другої 
статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 4, 
частини першої та сьомої статті 21 Закону України «Про депози-
тарну систему України» з метою визначення вимог до порядку 
оформлення та ведення обліку глобальних сертифікатів і тимча-
сових глобальних сертифікатів, їх реквізитів та переліку докумен-
тів, що подаються емітентом Центральному депозитарію цінних 
паперів, схвалений рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 28.05.2013 № 905.

Проектом Рішення передбачається визначення порядку оформ-
лення та ведення обліку глобальних сертифікатів і тимчасових 
глобальних сертифікатів, їх реквізитів та переліку документів, що 
подаються емітентом (уповноваженою особою засновників, якій 
надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням 
акціонерного товариства — при створенні акціонерного товари-
ства; компанією з управління активами, з якою корпоративним 
інвестиційним фондом укладено договір про управління актива-
ми; управителем — у випадках, встановлених законодавством) 
Центральному депозитарію цінних паперів при депонуванні гло-
бальних сертифікатів або тимчасових глобальних сертифікатів. 

Пропозиції та зауваження до проекту Рішення просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

1

2

17



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №106, 10 червня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

(департамент регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; 
iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робо-
чих днів з дати оприлюднення проекту рішення.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
*   *   *

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала,  
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту, на підставі рішення Комісії 
від 07.02.12 № 249, на підставі пункту 4 рішення Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 № 1611 «Про 
делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів 

емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати роз-
міщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів 
про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації ви-
пусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 1.2 глави 1 Розділу IІІ Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 30.12.98 № 222 (із змінами та доповне-
ннями), зупинено обіг акцій ВАТ «Ємільчинська спеціалізована 
будівельно-монтажна дільниця» (місцезнаходження: 11201, Жи-
томирська обл., Ємільчинський р-н, смт Ємільчине, вул. Шевчен-
ка, 29-А, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00911546) — розпоря
дження № 50ЦДЗ від 05 червня 2013 року.

7.06. 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
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй КОМУНАЛЬНИй БАНК»

Повідомлення  
про винекнення особливої інформації про емітента:

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРАЇНСЬКИй КОМУНАЛЬНИй БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

24191588

1.4. Місцезнаодження емітента 91055, Луганська обл., м. Луганськ, 
вул. Шевченка В.В., буд. 18 А

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

тел./факс (0642) 590-794

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

http://abucb.com/articles/osobaya_
informaciya_ehmitenta.html

Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 2 розділу ІІ Положення

Відомості про зміну складу посадових 
осіб 

2. Текст повідомлення
Рiшенням засiдання Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК» (Протокол № 18 вiд 06.06.2013 року):
Звiльнити з 07.06.2013 року з посади Заступника Голови Правлiння Жутаєва Iгора 

Iгоровича (паспорт серiя ЕН № 185717 вiд 02.07.2002 року виданий Жовтневим РВ 
УМВС України в Луганськiй областi). Часткою у статутному капiталi ПАТ «УКРКОМУН-
БАНК» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Звiльнена особа перебувала на посадi з 19.03.2009 року. На посаду Заступника Голо-
ви Правлiння нiкого не призначено.

3. Пiдпис
3.1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься 

в повiдомленнi.
3.2. Голова Правлiння                        ______  Ганжина Н.М.

М.П.
04.04.2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИй БАНК «ПОРТОФРАНКО» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13881479
1.4. Місцезнаходження емітента: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська,10
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 34-90-63, (0482) 34-90-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: silkin@porto-franco.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.porto-franco.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Зміна складу по
садових осіб емітента.

2. Текст повідомлення 
У зв’язку з відкликанням Головою Правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО» Ганусіним С.Л. (від-

повідно до ч.2. ст. 38 КЗпП) раніше поданої заяви про звільнення та виконання останнім 
своїх службових обов’язків, Голові Правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО» — Ганусіну Станіславу 
Леонідовичу, паспорт ** (згоду на розкриття паспортних даних особа не надала), на під-
ставі наданої заяви, надати щорічну відпустку з 07 червня по 21 червня 2013 року 
(06.06.2013 — дата прийняття рішення Наглядовою радою АБ «ПОРТО-ФРАНКО», протокол 
№ 54 від 06.06.2013). Частка, якою володіє в статутному капіталі — 0,875%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на цій посаді — 5 років. Обґрунтування змін — заява, надана особою.

На період відпустки Голови Правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО» — Ганусіна Станіслава Ле-
онідовича, призначити Тимчасово виконуючу обов’язки Голови Правління АБ «ПОРТО-
ФРАНКО» — Заступника Голови Правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО» Токарчук Олену Леонідів-
ну, паспорт ** (згоду на розкриття паспортних даних особа не надала), з правом підпису 
наказів по особовому складу, у тому числі про прийом на роботу та звільнення. Призначена 
з 07.06.2013р. за згодою сторін на підставі рішення Наглядової ради АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 
(дата прийняття рішення 06.06.2013, протокол №54 від 06.06.2013). Частка, якою володіє в 
статутному капіталі — 0,367%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності — Заступник Голови Прав-
ління АБ «ПОРТО-ФРАНКО». 

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

відомленні.

Заступник Голови Правління АБ «ПОРТОФРАНКО» Токарчук О.Л. «06» червня 2013 р.

ПРАТ «ІНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ» 
Код ЄДРПОУ 22903777

Згідно з наказом Генерального директора № 85-к від 03.06.2013 р. з посади Головно-
го бухгалтера Товариства звільнено Колпакову Тетяну Георгіївну (особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних). Звільнений Головний бухгалтер не володіє часткою у 
статутному капіталі Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини немає. Особа займала посаду Головного бухгалтера Товариства з 25.03.2013 р.

Згідно з наказом Генерального директора № 87-к від 04.06.2013 р. тимчасово вико-
нуючим обов’язки Головного бухгалтера Товариства призначено Червоношеєнко Вікто-
рію Володимирівну (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Призначена 
особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа обіймає посаду бухгалтера Товариства з 
26.04.2010 р.

Згідно з наказом Генерального директора від 05.06.2013 р. № 92-к на посаду Голов-
ного бухгалтера Товариства призначено Тарасову Марину Геннадіївну (особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних). Призначений Головний бухгалтер не володіє част-
кою у статутному капіталі Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини немає. Попереднє місце роботи — ТОВ «Медіа-Сфера», головний бухгалтер.

Згідно з наказом Генерального директора від 05.06.2013 р. № 94-к, у зв’язку з при-
значенням Головного бухгалтера, звільнено від тимчасового виконання обов’язків Голов-
ного бухгалтера Товариства Червоношеєнко Вікторію Володимирівну (особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних). Звільнена особа не володіє часткою у статутному 
капіталі Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. 
Особа була тимчасово виконуючим обов’язки Головного бухгалтера Товариства з 
04.06.2013 р.

Заступник Генерального директора  О.В. Куценко 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ»

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 
«ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00158741
1.4. Місцезнаходження емітента вул. Артема, буд. 169-Г, м. Донецьк, 

83004
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (062) 206-53-74 , (062) 206-64-20
1.6. Електронна поштова адреса емітента  ex@yuzh-gaz.donetsk.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.ungg.org

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ» (далі — Товари-

ство) повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента. 
Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» 

та статтями 18 та 21 Статуту Товариства Наглядова Рада Товариства, обрана на річних за-
гальних зборах 11.04.2013 р. (протокол № 22 від 11.04.2013 р.), на своєму засіданні від 
06.06.2013 р. (протокол № 2 від 06.06.2013 р.) прийняла рішення про призначення Бондар-
цова Володимира Дмитровича на посаду Директора Товариства (одноосібного виконавчого 
органу) на новий строк. Строк призначення — з 06.06.2013 р. на 1 рік. Згоди на оприлюд-
нення паспортних даних посадова особа не надавала. Посада за основним мiсцем роботи — 
Директор Товариства (був обраний на цю посаду за рішенням Ради Товариства (протокол 
№ 1 від 10.04.2008 р.), володіє 41155 акціями, що складає 1,263393 відсотків статутного 
капіталу Товариства. Освіта вища: Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту 
ім. С.М. Кірова — спеціальність «Експлуатація залізниць», кваліфікація: iнженер шляхів 
сполучення з експлуатації залізниць (1962 р.). Загальний стаж роботи — 56 років, з них 
керівної — 45 років (з 08.05.1968 р.). Інші посади, які обіймав Бондарцов Володимир Дми-
трович протягом своєї діяльності: ХЕТЗ (1956-1957 р.р.): — учень-намотувальник, намоту-
вальник 3 розряду; Донецька залiзниця (1960-1963 р.р.): списчик вагонiв, стажист чергово-
го по станцiї, черговий по станцiї; Проектна контора «Оргшахтобудпроект» (1963-1964 р.р.): 
iнженер вiддiлу транспорту та вишукувань; з 1964 р. по теперішній час: iнженер, старший 
iнженер вiддiлу заводiв, керiвник групи вiддiлу з переводу промпiдприємств на газ, керiвник 
групи з виконанням обов'язкiв заступника начальника, заступник начальника дорожного 
вiддiлу, голова мiсцевого комiтету, заступник директора з виробництва, заступник голови 
правлiння з виробництва, заступник директора з виробництва, радник заступника директо-
ра з перспективного проектування, радник з виробництва, заступник директора з виробни-
цтва; з квітня 2008 по теперішній час — Директор Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, а також заборони обіймати 
певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. 

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

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

______________
(підпис) 

В.Д. Бондарцов
(ініціали та прізвище керівника)

М. П. 07.06.2013 р.
(дата) 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №106, 10 червня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГАНЗАУКРАЇНА"

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5;  
код ЄДРПОУ 19090323, надалі  Товариство)

повідомляє, що 11 липня 2013 року о 12:00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабар
динська,  б. 5  у приміщенні залу засідань (2 й поверх) відбудуться позачергові загальні
збори акціонерів. 

Порядок  денний позачергових загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд питання про необхідність звернення Товариства до ПАТ "АКТАБАНК" з клопо

танням про отримання кредиту в зв'язку з необхідністю поповнення обігових коштів та роз
гляд питання про забезпечення за кредитом.

5. Розгляд питання про надання повноважень  директору Товариства на укладання та під
писання кредитного договору з ПАТ "АКТАБАНК" та інших супутніх документів. 

6. Прийняття рішення про укладення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАН
ЗАУКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19090323, далі   Товариство) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТО
ВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570 (далі  При
ватБанк), договору про надання кредиту для поповнення обігових коштів, сплати судових
витрат (далі  кредитний договір). Звернення до акціонерів Товариства з проханням уклас
ти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним дого
вором договір поруки.

Надання повноважень директору на підписання від імені Товариства необхідних докумен
тів для оформлення кредиту, підписання від імені Товариства кредитного договору, та ін
ших супроводжуючих правочини документів.

7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та право
чинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2013 року та в січнілипні 2014
року (протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення).

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загаль
них зборів  31.05.2013 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
05.07.2013 р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 11 липня 2013 року за адресою проведен
ня зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, зал засідань, 2й поверх)  з 11:30  го
дин до 11:50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складеного станом на 24 годину 05.07.2013 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів  пас
порт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, офор
млену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку ден
ного, звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5,  кімната № 7. В
день проведення загальних зборів  у місці їх проведення. Відповідальний за порядок оз
найомлення акціонерів з документами  головний бухгалтер приватного акціонерного това
риство "ГанзаУкраїна"  Овадович Світлана Леонідівна.

Телефон для довідок: (0562) 384944.
Директор ПрАТ "ГанзаУкраїна"  С.В. Школьник

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "АЛЬ

ФА ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33274455;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://alfadev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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

"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33325237;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://energydev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗНЕМ
НИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 З ІНО

ЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33718557;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://briket2005.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЛАТИ"

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЛАТИ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33858130;

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

інформацію: http://platy.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СКАМІТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "СКА

МІТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 36207711;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://skamit.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "ТУР

БО ІНВЕСТМЕНТС";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33516671;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію http://turboinv.prat.dp.ua/.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУ

ДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10) 

(надалі  Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акці
онерів 11 липня 2013 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення поза
чергових Загальних Зборів, складений станом на 12 червня 2013 року. Перелік акціонерів,
які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства, склада
ється станом на 24:00 годину 05 липня  2013 року. Реєстрація учасників позачергових За
гальних Зборів акціонерів Товариства (далі  Збори) буде проводитись з 11:00 до 12:40 го
дин в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10. Реєстрацію учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів буде прово
дити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:
 акціонерам  паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Товариства станом на

05 липня  2013 року. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від
імені юридичної особи без доручення  паспорт та завірені належним чином документи, які
підтверджують призначення представника на посаду;

 представникам акціонерів  довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавс
тва України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представни
ка.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у Зборах не допуска
ються (Закон України "Про акціонерні товариства", ст.40). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проек
тами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання
письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, відповідаль
на особа Суконік Михайло Леонідович, в робочий час Товариства: понеділок  п'ятниця, з 9
30 до 1640 годин, обідня перерва з 1120 до 1200 години, кімната 314.

Наглядова Рада ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"
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Повідомлення 
про проведення позачергових загальних зборів товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІНБРОК»

(ЄДРПОУ 23061292;  
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, провулок Рильський, 3, Літ. А)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 27 червня 2013 року о 1000 за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 3, 
Літ. А.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися з 9-00 до 9-45 
у день скликання зборів за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів 
(зведеного облікового реєстру) ПрАТ «Вінброк», які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах акціонерів, які призначені на 27.06. 2013 р. — 20.06.2013 р, 
станом на 24год.00 хв.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту позачергових за-

гальних зборів акціонерів Товариства. 
2 Прийняття рішення про припинення діяльності ПрАТ «Вінброк» шляхом лікві-

дації.
3 Припинення повноважень Наглядової ради та Виконавчого органу.
4 Обрання ліквідатора, наділення його повноваженнями Наглядової ради та Ви-

конавчого органу Товариства.
5 Обрання виконавчого органу Товариства
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів акціонери, 
за їх письмовим запитом, можуть особисто , або через представників, повноваження 
яких належним чином підтверджені, ознайомитись з матеріалами, які необхідні для 
прийняття рішень з питань порядку денного за адресою — м. Київ, провулок Риль-
ський, 3 офіс 36, з понеділка по п’ятницю — з 12-00 до 15-00, за винятком неробочих 
та святкових днів, у день проведення позачергових загальних зборів — за місцем їх 
проведення. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Лєдовських Михайло Володимирович.

Для участі у позачергових загальних зборах необхідно мати: акціонерам- доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та довіре-
ність , що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах ак-
ціонерів ПрАТ «Вінброк», оформлену згідно вимог чинного законодавства. 

Довідки за телефоном: (044) 2784341
Наглядова рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ТОРГОВИй КОМПЛЕКС «МАЯК», 

(код ЄДРПОУ: 20315036,  
ісцезнаходження: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 160 ) 

(далі — Товариство) відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства від 03.06.13 
№  5), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться «15» липня 2013 року о 1400 годині за адресою місцезнаходження Това
риства: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 160, в приміщенні їдальні на першому поверсі 
нового торгівельного корпусу Товариства.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «15» липня 2013 року з 1300 до 1350 го
дини за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
на 24-00 годину «09» липня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 
3. Затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рі-

шень на зборах.
4. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шля-

хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків.

5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження рішення про 
приватне розміщення акцій Товариства.

6. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачається розміщення акцій 
Товариства.

7. Визначення уповноваженого органу Товариства, а також уповноваженої особи То-
вариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення укладання договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій, а також визначення кола по-
вноважень уповноваженого органу Товариства та уповноваженої особи Товариства у 
процесі приватного розміщення акцій.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання 
загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з по-
рядком денним зборів, за адресою: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 160, приймальна 
директора Товариства на 4-му поверсі, у робочі дні з 14-00 години до 16-00 години. Осо-
бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Петрікіна Те-
тяна Георгіївна тел. (062) 258-50-18.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку 
денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Телефон для довідок: (062) 258-50-18.
Директор
ПАТ ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» _____________ Чирах Олександр Федорович

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

(підпис) 
Чирах О.Ф.

М. П. 10.06.2013

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 

ЕКСКАВАЦІЇ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Донецьке 

спеціалізоване управління екскавації»
Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

01241349

Місцезнаходження емітента 83108, м. Донецьк, пр. Партизанський, буд. 2а
Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(062) 306-33-36

Електронна поштова адреса емітента dsue@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

donexcvat.pat.ua

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

2. Текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства на засіданні, яке відбулось 03.06.2013, протокол №3, 

прийняті рішення про:
- переведення з посади Генерального директора Удовиченко Олександра Гавриловича 

(паспорт ВВ 103941 виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 
15.11.1997), який акціями Товариства не володіє, на посаді перебував 3 роки 6 місяців, на 
роботу на посаду заступника генерального директора. Рішення прийнято у зв’язку з подан-
ням заяви про переведення за власним бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

- призначення на посаду Генерального директора Грошенко Ганну Олексіївну (паспорт 
ВК 995015 виданий Пролетарським РС у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області 
19.04.2013) на строк 5 років, акціями Товариства не володіє. Протягом своєї діяльності 
будь-яких посад не займала, трудового стажу не має. 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 персональну відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор  Г.О. Грошенко

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІйНИй БАНК «СТАНДАРТ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36335426
1.4. Місцезнаходження емітента: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)585-66-35, (044)585-66-35
1.6. Електронна поштова адреса емітента: zinchenko@standart-bank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://standart-bank.com/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Зміна складу по-
садових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Єдиним акціонером ПАТ КБ «СТАНДАРТ» 05.06.2013 р. 

Рішення Акціонера №14 від 05.06.2013.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви Ремінської І.А.
Посадова особа Ремінська Ірина Анатоліївна (посадова особа не надала згоду на роз-

криття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена з 06.06.2013. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.07.2010. 
Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Мірошник М.О.,  06.06.2013р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "АЛЬ

ФА ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33274455;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://alfadev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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

"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33325237;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://energydev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗНЕМ
НИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 З ІНО

ЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33718557;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://briket2005.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЛАТИ"

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЛАТИ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33858130;

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

інформацію: http://platy.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СКАМІТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "СКА

МІТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 36207711;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://skamit.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "ТУР

БО ІНВЕСТМЕНТС";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33516671;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію http://turboinv.prat.dp.ua/.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУ

ДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10) 

(надалі  Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акці
онерів 11 липня 2013 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення поза
чергових Загальних Зборів, складений станом на 12 червня 2013 року. Перелік акціонерів,
які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства, склада
ється станом на 24:00 годину 05 липня  2013 року. Реєстрація учасників позачергових За
гальних Зборів акціонерів Товариства (далі  Збори) буде проводитись з 11:00 до 12:40 го
дин в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10. Реєстрацію учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів буде прово
дити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:
 акціонерам  паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Товариства станом на

05 липня  2013 року. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від
імені юридичної особи без доручення  паспорт та завірені належним чином документи, які
підтверджують призначення представника на посаду;

 представникам акціонерів  довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавс
тва України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представни
ка.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у Зборах не допуска
ються (Закон України "Про акціонерні товариства", ст.40). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проек
тами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання
письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, відповідаль
на особа Суконік Михайло Леонідович, в робочий час Товариства: понеділок  п'ятниця, з 9
30 до 1640 годин, обідня перерва з 1120 до 1200 години, кімната 314.

Наглядова Рада ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "АЛЬ

ФА ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33274455;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://alfadev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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

"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33325237;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://energydev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗНЕМ
НИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 З ІНО

ЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33718557;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://briket2005.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЛАТИ"

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЛАТИ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33858130;

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

інформацію: http://platy.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СКАМІТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "СКА

МІТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 36207711;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://skamit.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "ТУР

БО ІНВЕСТМЕНТС";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33516671;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію http://turboinv.prat.dp.ua/.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУ

ДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10) 

(надалі  Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акці
онерів 11 липня 2013 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення поза
чергових Загальних Зборів, складений станом на 12 червня 2013 року. Перелік акціонерів,
які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства, склада
ється станом на 24:00 годину 05 липня  2013 року. Реєстрація учасників позачергових За
гальних Зборів акціонерів Товариства (далі  Збори) буде проводитись з 11:00 до 12:40 го
дин в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10. Реєстрацію учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів буде прово
дити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:
 акціонерам  паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Товариства станом на

05 липня  2013 року. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від
імені юридичної особи без доручення  паспорт та завірені належним чином документи, які
підтверджують призначення представника на посаду;

 представникам акціонерів  довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавс
тва України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представни
ка.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у Зборах не допуска
ються (Закон України "Про акціонерні товариства", ст.40). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проек
тами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання
письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, відповідаль
на особа Суконік Михайло Леонідович, в робочий час Товариства: понеділок  п'ятниця, з 9
30 до 1640 годин, обідня перерва з 1120 до 1200 години, кімната 314.

Наглядова Рада ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"



№106, 10 червня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "АЛЬ

ФА ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33274455;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://alfadev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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

"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33325237;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://energydev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗНЕМ
НИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 З ІНО

ЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33718557;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://briket2005.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЛАТИ"

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЛАТИ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33858130;

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

інформацію: http://platy.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СКАМІТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "СКА

МІТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 36207711;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://skamit.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "ТУР

БО ІНВЕСТМЕНТС";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33516671;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію http://turboinv.prat.dp.ua/.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУ

ДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10) 

(надалі  Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акці
онерів 11 липня 2013 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення поза
чергових Загальних Зборів, складений станом на 12 червня 2013 року. Перелік акціонерів,
які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства, склада
ється станом на 24:00 годину 05 липня  2013 року. Реєстрація учасників позачергових За
гальних Зборів акціонерів Товариства (далі  Збори) буде проводитись з 11:00 до 12:40 го
дин в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10. Реєстрацію учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів буде прово
дити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:
 акціонерам  паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Товариства станом на

05 липня  2013 року. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від
імені юридичної особи без доручення  паспорт та завірені належним чином документи, які
підтверджують призначення представника на посаду;

 представникам акціонерів  довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавс
тва України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представни
ка.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у Зборах не допуска
ються (Закон України "Про акціонерні товариства", ст.40). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проек
тами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання
письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, відповідаль
на особа Суконік Михайло Леонідович, в робочий час Товариства: понеділок  п'ятниця, з 9
30 до 1640 годин, обідня перерва з 1120 до 1200 години, кімната 314.

Наглядова Рада ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "АЛЬ

ФА ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33274455;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://alfadev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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

"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33325237;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://energydev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗНЕМ
НИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 З ІНО

ЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33718557;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://briket2005.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЛАТИ"

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЛАТИ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33858130;

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

інформацію: http://platy.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СКАМІТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "СКА

МІТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 36207711;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://skamit.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "ТУР

БО ІНВЕСТМЕНТС";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33516671;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію http://turboinv.prat.dp.ua/.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУ

ДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10) 

(надалі  Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акці
онерів 11 липня 2013 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення поза
чергових Загальних Зборів, складений станом на 12 червня 2013 року. Перелік акціонерів,
які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства, склада
ється станом на 24:00 годину 05 липня  2013 року. Реєстрація учасників позачергових За
гальних Зборів акціонерів Товариства (далі  Збори) буде проводитись з 11:00 до 12:40 го
дин в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10. Реєстрацію учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів буде прово
дити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:
 акціонерам  паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Товариства станом на

05 липня  2013 року. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від
імені юридичної особи без доручення  паспорт та завірені належним чином документи, які
підтверджують призначення представника на посаду;

 представникам акціонерів  довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавс
тва України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представни
ка.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у Зборах не допуска
ються (Закон України "Про акціонерні товариства", ст.40). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проек
тами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання
письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, відповідаль
на особа Суконік Михайло Леонідович, в робочий час Товариства: понеділок  п'ятниця, з 9
30 до 1640 годин, обідня перерва з 1120 до 1200 години, кімната 314.

Наглядова Рада ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "АЛЬ

ФА ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33274455;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://alfadev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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

"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33325237;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://energydev.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗНЕМ
НИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 З ІНО

ЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БРИКЕТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33718557;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://briket2005.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЛАТИ"

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЛАТИ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33858130;

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

інформацію: http://platy.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СКАМІТ"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "СКА

МІТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 36207711;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію: http://skamit.prat.dp.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС"

Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та

кож 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 "ТУР

БО ІНВЕСТМЕНТС";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33516671;

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін

формацію http://turboinv.prat.dp.ua/.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУ

ДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10) 

(надалі  Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акці
онерів 11 липня 2013 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення поза
чергових Загальних Зборів, складений станом на 12 червня 2013 року. Перелік акціонерів,
які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства, склада
ється станом на 24:00 годину 05 липня  2013 року. Реєстрація учасників позачергових За
гальних Зборів акціонерів Товариства (далі  Збори) буде проводитись з 11:00 до 12:40 го
дин в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Уні
версальна, 10. Реєстрацію учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів буде прово
дити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:
 акціонерам  паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Товариства станом на

05 липня  2013 року. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від
імені юридичної особи без доручення  паспорт та завірені належним чином документи, які
підтверджують призначення представника на посаду;

 представникам акціонерів  довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавс
тва України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представни
ка.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у Зборах не допуска
ються (Закон України "Про акціонерні товариства", ст.40). 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проек
тами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання
письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, відповідаль
на особа Суконік Михайло Леонідович, в робочий час Товариства: понеділок  п'ятниця, з 9
30 до 1640 годин, обідня перерва з 1120 до 1200 години, кімната 314.

Наглядова Рада ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"
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ПАТ «ЗНКІФ «СЕБ ФОНД АКЦІй»
Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвес-

тиційний фонд «СЕБ ФОНД АКЦІЙ» (надалі за текстом — Фонд) повідомляє, що депонуван-
ня несплачених коштів акціонерам Фонду, що ліквідується, в зв'язку з непред'явленням 
ними в установлений строк належних їм акцій, здійснене в банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК» (надалі — ПУАТ «ФІДОБАНК») та на рахунку Приватного нотарі-
уса Київського міського нотаріального округу Суляєвої Аделі Рашидівни.

Акціонери Фонду для отримання задепонованих коштів повинні особисто звернутися до 
ПУАТ «ФІДОБАНК» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 2-А, Старокиївське відді-
лення ПУАТ «ФІДОБАНК» в м. Києві, надати оригінал документу, що посвідчує особу (пас-
порт), та облікову картку платника податків фізичної особи (довідку про присвоєння іденти-
фікаційного номеру). Тел. для довідок: (044) 231-74-10. 

Акціонери для отримання задепонованих коштів повинні особисто звернутися до При-
ватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Суляєвої Аделі Рашидівни за 
адресою: м. Київ, вул. Федорова 10, офіс №1, надати оригінал документу, що посвідчує осо-
бу (паспорт), та облікову картку платника податків фізичної особи (довідку про присвоєння 
ідентифікаційного номеру). Тел. для довідок: (044) 289-03-11.

За інформацією про місце отримання коштів акціонери можуть звертатися за адресою: 
м. Київ, вул. О.Гончара/Гоголівська, 76/2-А та за тел. (044) 238-67-21.

Ліквідаційна комісія ПАТ «ЗНКІФ «СЕБ ФОНД АКЦІй»

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОНДІ БІЗНЕС ПЕйПА СЕйЛЗ УКРАЇНА» 

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 Закрите акціонерне товариство «Монді 

Бізнес Пейпа Сейлз Україна» 
2. Код за ЄДРПОУ емітента 24941824
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 

розміщено регулярну річну інформацію
відсутня 

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

(підпис) 
Мельниченко Валерiй Iванович

М. П. 06.06.2013
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКIВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ»

Повне найменування емітента:  Приватне акцiонерне товариство 
«Харкiвелектромонтажкомплект». Організаційно-правова форма емітента: Акціонер-
не товариство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14077940. Місцезнахо-
дження емітента: 61013, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Шевченка, 75. Телефон керів-
ника емітента:  (57)7041348. Електронна поштова адреса: hemk@maxima.kharkov.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.hemk.in.ua. Вид інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента. Дата здійснення дії: 03.06.2013.

Текст повідомлення: Звільнено: Згідно з наказом Генерального директора №73-к 
від 03.06.2013р. звільнити 03.06.2013р. з посади Головного бухгалтера Мироненко 
Оксану Петрівну (паспорт ММ 295804, виданий 28.09.1999р. МВМ Дзержинського РВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi) на пiдставi заяви про звільнення за влас-
ним бажанням. Акціями не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебувала на посаді протягом 9 місяців. Призначено: Згідно з на-
казом Генерального директора №74-к від 03.06.2013р. прийняти з 03.06.2013р. на 
посаду Головного бухгалтера Загорулько Ніну Григорівну (паспорт ММ 354735, ви-
даний 06.12.1999р. Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.), на пiдставi 
заяви про прийняття. Особу призначено безстроково. Акціями не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Раніше працювала: 
ТОВ  «Олимп» — гол. бухгалтер, СМУ-168 — гол. бухгалтер, ЦНДТІ — гол. бухгал-
тер, бухгалтер. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодав-
ства: Генеральний директор Урман Олександр Мусiйович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВОВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості. 1.1. Повне найменування емітента. Публічне акцiонерне товари-

ство «Торгово-виробниче пiдприємство «Позняки». 1.2. Організаційно-правова форма: Публіч-
не акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19015719. 1.4. Місцезнахо-
дження емітента: 02068 м. Київ вулиця Ревуцького,12/1. 1.5. Телефон та факс: (044)  564 5910 
(044) 564-68-01. 1.6. Електронна поштова адреса: arenda@pozniaky.com.ua. 1.7. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет: www.pozniaky.com.ua. 1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу 
посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення. Рішення про звільнення посадової особи прийнято Правлінням 
Товариства 05.06.2013 р. та виконано на підставі заяви за власним бажанням. Посадова 
особа Кондратьєва Валентина Василівна (Паспорт: серія СО № 437708 виданий 22.08.2000 р. 
Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Головний бухгалтер, звіль-
нена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
02.10.2001р. Рішення про призначення посадової особи прийнято Правлінням 05.06.2013 р. 
та виконано підставі рішення Правлінням 05.06.2013 р. Посадова особа Легуша Тетяна Олек-
сіївна (Паспорт: серія СН номер 136891 виданий 11.06.1996 р. Харківським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києві), призначена на посаду Головний бухгалтер. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа: За-
ступник головного бухгалтера ПАТ «ТВП «Позняки». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. 

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління Новицька Лiдiя Петрiвна 05.06.2013р.
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МАР’ЇНСЬКИй РАйАГРОХІМ»

 КОД ЄДРПОУ 05488360,МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ:85623,ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ,МАР’ЇНСЬКИй 
РАйОН,С.ГЕОРГІЇВКА,ВУЛ.ГАГАРИНА,БУД.5! 

Повідомляємо персонально Вам, що 29 квітня 2013 року о 10 годині 00 хв. відбудуться 
Загальні збори акціонерів(надалі «збори») за адресою:85623 Донецька область, Мар’їнський 
район,с. Георгіївка,вул. Гагаріна, буд. 5(приміщення контори).Реєстрація акціонерів з 8 год. 
30 хв. до 9 год. 45 хв. у день та за місцем проведення зборів.Для участі в зборах акціонерам 
необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу(надає змогу ідентифікувати 
акціонера(його представника), а у разі участі представника акціонера-також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені згідно з чинним 
законодавством України. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами матеріа-
лів та документами, у тому числі проектами рішень зборів за місцезнаходженням Товари-
ства:85623 Донецька область,Мар’їнський район,с.Георгіївка,вул.Гагаріна,буд.5, у робочі 
дні(з понеділка по п’ятницю) з 9-00 до 14-00(каб.головного бухгалтера).У день проведення 
зборів можливо ознайомитися з необхідними документами у місці проведення зборів.По-
садова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами(матеріалами), 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного голова Правління Єфімєн-
ко  С.В.Телефон для довідок(06278)93149.Кожен з Вас має право внести пропозиції щодо 
питань, включених до порядку денного зборів та проекти рішень з цих питань не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення зборів.Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах-23 квітня 2013 року(станом на 24 годину).ПОРЯДОК ДЕННИй 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):1.Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.2.Обрання го-
лови зборів акціонерів Товариства.3.Обрання секретаря зборів акціонерів 
Товариства.4.Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та 
прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).5.Звіт наглядової ради 
Товариства про роботу в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради Товариства про роботу у 2012 році, затвердження звіту.6.Звіт виконавчого органу 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 
Прий няття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік,затвердження 
звіту.7.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.8.Звіт ревізійної 
комісії Товариства за 2012 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної 
комісії Товариства,затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товари-
ства за 2012 рік.9.Затвердження річного звіту(балансу та інших форм бухгалтерської звіт-
ності) Товариства за 2012 рік.10.Розподіл прибутку та/або покриття збитків Товариства, за-
твердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених 
законом(затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 
2012 рік, затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік (визначення порядку по-
криття збитків),строку та порядку виплати частки прибутку(дивідендів) за результатами ді-
яльності Товариства за 2012 рік,визначення планових нормативів розподілу прибутку на 
2013 рік.11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчиняться Товариством протягом не більш як одного року.Визначення характеру та гранич-
ної вартості.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ТИС.ГРН.:Звітний період,2012р./Попередній період,2011р.:Усього активів/1241/1339;Основні 
засоби/913/977;Довгострокові фінансові інвестиції/-/-;Запаси/254/242;Сумарна дебіторська 
заборгованість/65/39;Грошові кошти та їх еквіваленти/9/81;Нерозподілений прибуток 
(збиток)/415/461;Власний капітал/760/806;Статутний капітал/345/345;Довгострокові 
зобов’язання/-/-;Поточні зобов’язання/481/533;Чистий прибуток (збиток) /-46/-423;Серед-
ньорічна кількість акцій(шт.)/1379886/1379886;Кількість власних акцій, викуплених протя-
гом періоду(шт.)/0/0;Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду/0/0;Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)93/94.Основні показники наве-
дено з урахуванням коригувань у зв`язку з веденням обліку згідно Міжнародних стандар-
тів.

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «МАР’ЇНСЬКИй РАйАГРОХІМ»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИй ХЛІБОКОМБІНАТ»

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

хлібокомбінат» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03293304 
1.4. Місцезнаходження емітента: 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 223
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03722) 4-02-31, 4-57-21
1.6. Електронна поштова адреса емітента: netchern@ukrpost.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-chern-vetckii-khl-bokomb-nat
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III Положення: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення 
З 07.06.2013 р. на підставі наказу директора № ХБ/К-00286 від 06.06.2013 р. Чорну 

Галину Никонівну переведено з посади головного бухгалтера на посаду бухгалтера по 
матеріалам. Паспорт серії КР №214624 виданий 31.07.1997 р. Ленінським РВ УМВС 
України у Чернівецькій області. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Пере-
бувала на посаді головного бухгалтера з 29.08.2011 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

З 07.06.2013 р. на підставі наказу директора № 120 від 07.06.2013 р. Булат Наталію 
Віталіївну призначено виконуючою обов’язки головного бухгалтера за сумісництвом. 
Паспорт серії КР №291527 виданий 05.02.1998 р. Ленінським РВ УМВС України у Черні-
вецькій області. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Перебуває на посаді 
фінансового директора ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат». Перелік попередніх посад: 
ЗАТ «Інтертайл» — заступник фінансового директора; ТОВ «ПІГ ТМ «ІнтерКарГруп» — 
економіст; Чернівецьке АТВТ «Трембіта» — економіст; ТзОВ «Кредо-Капітал-Україна» — 
заступник фінансового директора. На посаду призначено на невизначений строк. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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. Директор  Іванюк Микола Андрійович.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

 (044) 5864394

НОВИНИ

НКЦПФР доопрацювала вимоги до радника 
з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного 

фонду
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку) на черговому засіданні регулятора, яке відбулося 4 червня 
2013 року, схвалила проект рішення «Про затвердження Поло-
ження про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичу-
вального пенсійного фонду».

«Цей проект регуляторного акта встановлює вимоги до претен-
дентів на участь у конкурсі з обрання радника з інвестиційних пи-
тань Ради Накопичувального пенсійного фонду щодо кваліфіка-
ційного рівня, досвіду роботи, ділової репутації тощо. До того ж, 
нова редакція Положення враховує пропозиції і побажання про-
фесійних учасників фондового ринку та профільних міністерств 
та відомств, з якими попередньо погоджувався документ», — за-
уважила Оксана Симоненко, директор Департаменту спільного 
інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів 
НКЦПФР.

За словами пані Симоненко, документ сприятиме підвищенню 
ефективності та прозорості функціонування накопичувальної 
системи загальнообов'язкового державного пенсійного страху-
вання, зниженню ризиків втрати та знецінення пенсійних активів, 
покращенню державного регулювання та контролю у цій сфері.

Регулятивний акт розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів 
в Україні» та статті 84 Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування».

Найближчим часом документ буде оприлюднений на офіційно-
му сайті Комісії, де всі охочі зможуть ознайомитися з його тек-
стом.

Громадська рада при НКЦПФР провела чергове 
робоче засідання

Громадська рада при НКЦПФР (Національній комісії з цінних па-
перів та фондового ринку) провела чергове засідання консультативно-
дорадчого органу, яке відбулося 6 червня 2013 року.
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Одним із ключових питань, що були розглянуті на засіданні, 
стало обговорення змін у законодавстві України, що впливають на 
подальший розвиток фондового ринку. Учасники засідання зупи-
нились на проблемах функціонування ринку, які можуть виникну-
ти в результаті законодавчої та нормотворчої діяльності нині дію-
чих органів влади, та шляхах вирішення цих проблемних моментів. 
Так, було вирішено створити робочу групу, яка уніфікує всі мож-
ливі критичні моменти для ринку цінних паперів та подасть цілісну 
картину для обговорення з представниками влади.

Нагадаємо, що Громадська рада — це консультативно-дорадчий 
орган НКЦПФР, що має на меті здійснювати громадський конт-
роль за діяльністю Комісії та налагоджувати ефективний діалог 
громадськості та регулятора.

НКЦБФР зарегистрировала первый программный 
продукт на фондовом рынке

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 
(НКЦБФР) Украины внесла «Систему электронных торгов» фон-
довой биржи «Перспектива» (Днепропетровск) в Перечень про-
граммных продуктов на фондовом рынке.

Как сообщается в пресс-релизе биржи, программный продукт 
представляет собой торговую систему ФБ «Перспектива», состав-
ляющими которой являются терминалы брокеров BIT eTrade, 
BIT  eTrade Future.

Электронная торговая система биржи разработана в 2006 году 
профессиональным разработчиком программного обеспечения, 
входящего в состав горизонтально интегрированного биржевого 
холдинга.

«Включение специализированного ПО в перечень программ-
ных продуктов, который ведет НКЦБФР, не является обязатель-
ным. Тем не менее, мы всегда считали, что именно несовершен-
ные и недостаточно интегрированные между собой программные 
средства являются одной из причин чрезмерных коммуникацион-
ных и пооперационных рисков, которые затрудняют внедрение 
технологий, стимулирующих рост ликвидности на рынке», — 
приведены в сообщении слова директора ФБ «Перспектива» Ста-
нислава Шишкова.

«Надеемся, другие участники фондового рынка тоже рассмо-
трят возможность рассказать инвесторам, контрагентам и колле-
гам о своих программных продуктах», — добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 июля 2012 года приняла 
поправки в ряд законодательных актов об усовершенствовании 
законодательства о ценных бумагах (№8120-д), объединившие 
шесть различных законопроектов. При доработке ко второму чте-
нию была исключена норма о предоставлении НКЦБФР полно-
мочий по сертификации программного обеспечения на рынке: 
ведомство имеет право на ведение учета и установление требова-
ний к ПО.

Украинские индексы акций в четверг изменились 
разнонаправленно

Торги на украинском рынке акций вторую торговую сессию 
подряд завершились смешанной динамикой биржевых индикато-
ров: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,41% — до 
847,23 пункта, тогда как индекс ПФТС вырос на 0,35% — до 
306,72 пункта.

Объем торгов на УБ составил 23,97 млн грн, в том числе на 
срочном рынке — 8,89 млн грн; на ПФТС — 476,4 млн грн.

Лидерами отрицательной динамики на УБ стали акции «Мотор 
Сичи» (-1,99%), Алчевского меткомбината (-1,84%) и Авдеевско-
го коксохимического завода (-0,44%). Наибольший рост показали 

акции «Центрэнерго» (+0,78%), «Донбассэнерго» (+0,77%) и Укр-
соцбанка (+0,42%).

Больше остальных на ПФТС выросли бумаги «Укртелекома» 
(+4,79%), концерна «Стирол» (+2,83%) и Харцызского трубного 
завода (+2,38%). Наибольшее снижение в цене наблюдалось в 
акциях Северного ГОКа (-4,09%), Стахановского вагонострои-
тельного завода (-3,44%) и «Мотор Сичи» (-2,1%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг вы-
рос на 0,06% — до 557,2 пункта при объеме торгов 6,631 млн 
злотых (16,26 млн грн).

Наибольшее снижение среди акций украинских компаний по-
казали бумаги «Агротона» (-4,91%), «Весты» (-4,35%) и Coal 
Energy (-4,24%). Подорожали бумаги «Астарты» (+2,56%) и агро-
холдинга ИМК (+0,08%).

Стоимость Brent поднялась до $103,79 на оптимизме 
в отношении спроса на топливо в США

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI растут утром в 
пятницу, торгуясь у максимума за неделю, на статданных, позво-
ляющих ожидать повышения спроса на топливо в США, сообщает 
агентство Bloomberg.

Цена фьючерса на нефть Brent на июль на Лондонской бирже 
ICE Futures к 8:33 мск поднялась на $0,18 (0,17%) — до $103,79 за 
баррель. По итогам торгов в четверг этот контракт подорожал на 
$0,57 (0,57%) — до $103,61 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных 
торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к 
указанному времени на $0,12 (0,13%) — до $94,88 за баррель. 
Накануне фьючерс на WTI вырос в цене на $1,02 (1,09%) — до 
$94,76 за баррель, что является максимумом с 28 мая.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, 
запасы нефти в стране сократились по итогам прошлой недели на 
6,3 млн баррелей, что является максимальным падением с дека-
бря. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали их сни-
жение на 800 тыс. баррелей. Загруженность мощностей нефтепе-
рерабатывающих предприятий в США увеличилась за неделю на 
2 процентных пункта — до 88,4%, максимума с января.

«То, что мы наблюдаем, скорее сезонный фактор, поскольку в 
США начался сезон интенсивного автомобильного движения, — 
отметил аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс. — Мы не ожидаем 
значительного увеличения спроса в Европе, по меньшей мере, до 
конца года. Экономические условия указывают на то, что ей по-
требует время на восстановление».

Между тем на заявлениях главы Европейского центрального 
банка (ЕЦБ) Марио Драги об ожидающейся стабилизации и нача-
ле восстановления экономики еврозоны уже в текущем году, сде-
ланных в четверг, евро подорожал к доллару до максимума за три 
месяца, что позитивно для инвестиционной привлекательности 
нефти.

Глава ФРБ Филадельфии вновь призвал к 
сокращению объемов количественного 

стимулирования
Глава Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз 

Плоссер в четверг вновь призвал к сокращению объемов про-
граммы количественного стимулирования Федеральной резерв-
ной системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.

Помимо этого Ч.Плоссер заявил, что крупнейшим банкам стра-
ны следует увеличить капитализацию, чтобы укрепить позиции и 
не допустить повторения финансового кризиса.
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«Наиболее эффективной превентивной мерой для снижения 
вероятности краха финансовой компании в первую очередь явля-
ется адекватный уровень капитализации, — отметил Ч.Плос-
сер. — Вдобавок высокий уровень капитала откроет возможность 
для вмешательства в ситуацию со стороны государства или рын-
ка до краха, что позволит избежать банкротства или необходимо-
сти национализации».

При этом Ч.Плоссер не раскрыл своего видения перспектив эко-
номики США и программ монетарного стимулирования. В поддерж-
ку сокращения объемов программы покупки активов он высказался 
уже после окончания официальной части своего выступления.

Очередное заседание ФРС пройдет 18-19 июня. Руководитель 
ФРБ Филадельфии не является голосующим членом Комитета по 
открытым рынкам (FOMC) в 2013 году.

S&P понизило прогноз рейтинга Бразилии до 
негативного уровня

Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз 
рейтинга Бразилии до негативного уровня в связи с замедлением 
темпов роста экономики страны.

Эксперты S&P, обосновывая свое решение, указывают на мед-
ленные темпы роста бразильской экономики, экспансионистскую 
монетарную политику, ведущую к увеличению госдолга.

Рейтинг Бразилии находится на уровне «BBB», как и у России.

Украинский рынок акций  
в пятницу открылся вялым ростом  

по индексу УБ
Последняя торговая сессия недели на украинском рынке ак-

ций открылась вялым ростом индекса «Украинской биржи» 
(УБ): по состоянию на 11:00 кв индикатор вырос на 0,03% — до 
847,46 пункта. Индекс ПФТС к этому времени не изменился, не-
смотря на заключенные на бирже сделки, и составил 306,71 
пункта.

Утром на УБ больше остальных росли в цене бумаги Алчевско-
го меткомбината (+0,94%), «Центрэнерго» (+0,5%) и «Азовстали» 
(+0,17%).

НА ПФТС были заключены сделки с акциями концерна «Сти-
рол» (-5,62%), «Захидэнерго» (+4,64%), Северного ГОКа (+2,1%) 
и Полтавского ГОКа (+0,5%).

Как сообщила аналитик инвесткомпании «Альтана Капитал» 
Яна Лаврик, сложившийся на открытии торгов на украинском 
фондовом рынке в пятницу внешний фон не способствует покуп-
кам: фьючерсы на американские индексы демонстрируют нега-
тивную динамику, фьючерсы на европейские индикаторы торгу-
ются разнонаправлено.
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                                                  Всього

   34602064 

320995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"


