
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

04.12.2012  м. Київ  № 1744

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2013 року за № 227/22759

Про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення Державної ко
місії з цінних паперів та фондово
го ринку від 11.08.2004 № 335

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
статті 48 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповід-
ність до вимог законодавства України Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 
2004 року № 335 «Про затвердження Положення про винагороду 
за надання послуг з управління активами недержавного пенсійно-
го фонду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 верес-
ня 2004 року за № 1106/9705. 

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяль-
ності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подан-
ня цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

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

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тара-
сенка.

Т.в.о. Голови Комісії  О.Тарасенко

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1744 від 04.12.2012 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ  
ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№42 (1546) 01.03.2013 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про схвалення доопрацьованого проекту 

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до деяких нормативноправових актів 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (далі — Комісія) від 19 лютого 2013 року № 203 схвалено 
доопрацьований проект рішення «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку», який розроблено відповідно до пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо Національних комісій, що здій-
снюють державне регулювання природних монополій у сфері 
звязку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових по-
слуг» з метою методологічного врегулювання питання залучення 
компанією з управління активами до складу активів венчурного 
інституту спільного інвестування (далі — ІСІ) прав вимоги за до-
говорами позики в результаті здійснення факторингових опера-
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цій, укладення договорів відступлення права вимоги (договорів 
цесії). 

Проект рішення передбачає внесення змін до наступних 
нормативно-правових актів Комісії:

Положення про склад та структуру активів інституту спільного 
інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 11 січня 
2002 року № 12 (у редакції рішення Комісії від 03 вересня 2009 року 
№ 987);

Положення про порядок визначення вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних ін-
вестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 02 лип-
ня 2002 року № 201, (у редакції рішення Комісії від 16 грудня 
2008 року № 1441);

Положення про порядок припинення корпоративного інвести-
ційного фонду та розрахунків з його акціонерами при ліквідації, 
затвердженого рішенням Комісії від 20 серпня 2010 року № 1324;

Положення про порядок припинення пайового інвестиційного 
фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвер-
дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 5 жовтня 2010 року № 1516, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2010 року за 
№ 1150/18445;

Система довідників та класифікаторів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками 
фондового ринку України, затверджена рішенням Комісії від 
08 травня 2012 року № 646.

Пропозиції та зауваження до зазначеного регуляторного акта 
просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корпус 30, департамент спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів та на адресу Державної 
служби України з питань регуляторної політики та розвитку під-
приємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати свої зауваження 
та пропозиції поштою за вищезазначеною адресою.

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, їх об’єднань, становить один мі-
сяць з дня оприлюднення Проекту. 

ГоловаКомісії  Д.Тевелєв
*   *   *

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

порядок дематеріалізації іменних цінних паперів»
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку розроблений департаментом регулювання депози-
тарної та розрахунково-клірингової діяльності відповідно до стат-
ті 3 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту дев’ятого 
розділу VI Прикінцевих положень Закону України «Про депози-
тарну систему України» з метою забезпечення існування іменних 
емісійних цінних паперів у бездокументарній формі існування.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту регулятор-
ного акта просимо надсилати поштою на адресу Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, 
вул. Московська, 8, корп. 30, департаменту регулювання депози-
тарної та розрахунково-клірингової діяльності.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Комі-
сії — 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.

Голова Комісії  Д.Тевелєв

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
На виконання вимог Наказу ДКЦПФР від 17.08.2011 р. № 786 

повідомляємо: Дніпровським територіальним управлінням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з 
переведенням випуску акцій з документарної форми існування у 
бездокументарну та зміною найменування товариства здійснено 
заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АК
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУРОВА КОМПАНІЯ ГОЛДЕН ДЕРРІК» 
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, код за ЄДРПОУ: 34560999) 
загальна сума випуску акцій — 8 000 000,00 гривень, номінальна 
вартість акції — 1,00 гривня, кількість акцій — 8 000 000 штук, 
номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументар-
ній формі існування — № 27/04/1/07, дата реєстрації — 
01.06.2007 р., дата видачі — 26.02.2013 року.

*   *   *
На виконання вимог Наказу ДКЦПФР від 17.08.2011 р. № 786 

повідомляємо: Дніпровським територіальним управлінням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з 
переведенням випуску акцій з документарної форми існування у 
бездокументарну та зміною найменування товариства здійснено 
заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІ
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
12362» (69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, буд. 1, код за 
ЄДРПОУ: 03116878) загальна сума випуску акцій — 450 270,00 гри-
вень, номінальна вартість акції — 0,25 гривень, кількість акцій — 
1 801 080 штук, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у 
бездокументарній формі існування — № 111/08/1/00, дата реє-
страції — 07.11.2000 р., дата видачі — 26.02.2013 року.

НКЦПФР зупинила, скасувала,  
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 
№ 249, відповідно до пункту 1 розділу І та пункту 6 розділу V По-
ложення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2003 
№ 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за 
№ 92/7413 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 07.08.2009 № 940, далі — Положення), 
рішення Комісії № 269 від 26.02.2013 та наданого звіту про ре-
зультати розміщення цінних паперів пайового інвестиційного 
фонду «ОТП Облігаційний» диверсифікованого виду відкритого 
типу (код за ЄДРІСІ: 21100079) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 35290039), визнано 
звіт про результати розміщення цінних паперів пайового інвести-
ційного фонду «ОТП Облігаційний» диверсифікованого виду від-
критого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП 
КАПІТАЛ» таким, що відповідає вимогам пункту 4 розділу V По-
ложення. Визнано пайовий інвестиційний фонд «ОТП Облігацій-
ний» диверсифікованого виду відкритого типу ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ» таким, що відповідає 
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вимогам щодо мінімального обсягу активів інститутів спільного 
інвестування — розпорядження № 0127 — СІ від 27 лютого 
2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 
№ 249, відповідно до пункту 1 розділу І та пункту 6 розділу V По-
ложення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2003 
№ 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за 
№ 92/7413 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 07.08.2009 № 940, далі — Положення), 
рішення Комісії № 270 від 26.02.2013 та наданого звіту про ре-
зультати розміщення цінних паперів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
«ТРАНСФЕРІ» (код за ЄДРІСІ: 23300076) ТОВ «Компанія з управ-
ління активами «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» (код за ЄДРПОУ: 
36136431), визнано ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУР-
НИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНСФЕРІ» ТОВ «Ком-
панія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» таким, 
що не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ін-
ститутів спільного інвестування. Визнано випуск інвестиційних 
сертифікатів ТОВ «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙ-
НІ ПАРТНЕРИ» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНСФЕРІ») на загальну 
суму 15 000 000 гривень номінальною вартістю 1 гривня бездо-
кументарної форми існування, зареєстрований Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво № 00171 
від 06.08.2012, таким, що не відбувся. ТОВ «Компанія з управлін-
ня активами «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» у порядку, встановлено-
му законодавством України, здійснити заходи щодо скасування 
реєстрації проспекту емісії, випуску інвестиційних сертифікатів 
фонду та вилучення ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕН-
ЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТРАНСФЕРІ» 
ТОВ «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕ-
РИ» з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвесту-
вання — розпорядження № 0128 — СІ від 27 лютого 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора де-
партаменту корпоративного управління та корпоративних фінан-
сів, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, пунк-
ту 17 глави 1 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії 
від 17.07.03 № 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 13.08.03 за № 706/8027 (у редакції рішення Комісії від 26.10.06 
№ 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.07 
за № 81/13348), та відповідно до документів, наданих 
ТОВ «Магнолия-Юг», код за ЄДРПОУ: 34556998, місцезнаходжен-
ня: АРК, м. Ялта, вул. Ломоносова/Кірова, 25/90, на зупинення 
обігу облігацій серії «А». Зупинено обіг облігацій ТОВ «Магнолия-
Юг» серії «А» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від 
16.09.08 року № 731/2/08, видане 07.11.2008 року Державною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку) — розпорядження 
№ 10 КФ ЗО — О від 27 лютого 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора депар-

таменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 № 249, п. 4 глави 5 розділу ІІІ 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.03 № 322, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 13.08.03 за № 706/8027 (у 
редакції рішення Комісії від 26.10.06 № 1178, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 30.01.07 за № 81/13348), зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Донецьксталь»-
металургійний завод» (код за ЄДРПОУ: 30939178, 83062, м. До-
нецьк, вул. Челюскінцев, 174) на скасування реєстрації випуску об-
лігацій серії С. Скасовано реєстрацію випуску облігацій серії С 
ПрАТ «Донецьксталь»-металургійний завод». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ПрАТ «Донецьк сталь»-металургійний 
завод» від 17.01.2008 № 07/2/08, видане 12.07.2011 Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — роз
порядження № 35КФ — С — О від 27 лютого 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Півден-
ного територіального управління Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі рішення Комісії від 
07.02.2012 року № 249, підпункту 1.2 пункту 1 розділу ІІ Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про 
реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.1998 року 
№ 222 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.07.2005 року № 398, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.09.2005 року за № 1113/11393), 
зупинено обіг акцій публічного акціонерного товариства «Компа-
ніївська агрохімія», (вул. Калініна, 1, смт Компаніївка, Кіровоград-
ська обл., 28400; код за ЄДРПОУ: 05489589; статутний капітал — 
476469,25 грн, кількість акцій — 1905877 штук простих іменних 
номінальною вартістю 0,25 грн; Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій № 94/11/1/10 від 15.10.2010 року, видане Кіровоград-
ським територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку) у зв’язку з ліквідацією товариства — 
розпорядження № 4ПВЗ від 28 лютого 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Дніпров-
ського територіального управління, на підставі пункту 4 Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» від 07.02.2012 р. № 249, під-
пункту 3.2 пункту 3 Розділу ІІ «Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків ак-
цій», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.12.1998 р. № 222 (у 
редакції рішення ДКЦПФР від 14.07.05 р. № 398), скасовано реє-
страцію випуску акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» (70002, Запорізька обл., 
м. Вільнянськ, вул. Елеваторна, 4, код за ЄДРПОУ: 00904150) у 
зв’язку з ліквідацією товариства. Анульовано дублікат свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» від 01 грудня 
1999 року № 342/08/1/99, дата видачі — 09 січня 2013 року, ви-
даний Дніпровським територіальним управлінням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку — розпорядження  
№ 8ДН–1– С–А від 26.02.2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
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кого територіального управління, на підставі Рішення Комісії від 
07.02.2012 року № 249 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
та відповідно до п.п. 3.2 п. 3 розділу ІІ Порядку скасування реє-
страції випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 30.12.1998 
№ 222 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.07.2005 № 398, із змінами), скасовано 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 
ЕКСТРАКТОВО-ШКІРЯНИЙ КОМБІНАТ «ШКІРКОН» (85101, Доне-
цька область, м. Костянтинівка, вул. Леніна, буд. 174; код за  
ЄДРПОУ: 00307810) у зв’язку з ліквідацією товариства. Анульова-
но свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «КОСТЯНТИНІВ-
СЬКИЙ ЕКСТРАКТОВО-ШКІРЯНИЙ КОМБІНАТ «ШКІРКОН» 
№ 163/05/1/00 від 05 жовтня 2000 року, видане Донецьким тери-
торіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку — розпорядження № 4ДО1СА від 
26.02.2013 року. 

НКЦПФР повідомляє про ліцензування  
на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ви
дано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо
вому ринку:

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА 
КОМПАНІЯ «ЗЕНИТ — ДТ» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 

будинок 34, офіс 33, код за ЄДРПОУ: 35309589) ліцензію на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку — депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів у зв’язку із закінченням 25.03.2013 строку дії попередньо 
виданої ліцензії серії АВ № 397812 — наказ № 88 від 13 лютого 
2013 року. 

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ви
знано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо
вому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 27.02.2013 № 205-ЦД-1-КУА відносно 
ТОВ «КУА «Інвестиційні ресурси» (код за ЄДРПОУ: 34276076) за 
порушення вимог законодавства про цінні папери застосовано 
санкцію у вигляді анулювання ліцензії серії АГ № 579884 від 
19.09.2011 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому 
ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесто-
рів (діяльність з управління активами).

28.02.2013 р. 

01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації посилання на прес
службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22048622
1.4. Місцезнаходження емітента: 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0412402059, 0412402044
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kanc@co.ztoe.com.ua
1.7. Веб-сайт емітента: www.ztoe.com.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: відсутня
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів 

на фондовій біржі
2. Текст повідомлення

До ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 27.02.2013р. електронною поштою надійшло повідо-
млення від ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» про те, що згідно Протоколу № 51 
Засідання Котирувальної комісії ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» від 
27.02.2013 року було ухвалено: «Внести у другий рівень лістингу облігації відсоткові іменні 
серії В ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 22048622)» 

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі: 

- дата рішення та назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про вклю-
чення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента, найменування фондової біржі, в ліс-
тинг якої включаються цінні папери емітента: 25.02.2013 р., Правління ПАТ «ЕК «Житомир-
обленерго» прийняло рішення щодо внесення до другого рівня лістингу облігацій відсоткових 
іменних серії В ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (код ЄДРПОУ 22048622)» в ПАТ «Київська між-
народна фондова біржа»; 

- дата прийняття фондовою біржею рішення про лістинг - 27.02.2013 р.; 
- дата лістингу - 27.02.2013 р.; 
- найменування фондової біржі - ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»; 
- вид, тип, форма випуску та форма існування, номінальна вартість та кількість цінних 

паперів, внесених у лістинг - відсоткові іменні облігації серії В, бездокументарної форми іс-
нування, кількістю 100 000 штук, номінальна вартість однієї облігації - 1000,00 грн.; загальна 
номінальна вартість облігацій серії «В» - 100 000 тис. грн. 

- співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів внесених у лістинг до загальної 
кількості цінних паперів конкретного випуску - 100%; 

- дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменуван-
ня органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів внесених у лістинг - 
21 лютого 2008 року, № 189-1/2/08; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

- вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників - в 
лістингу ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» залишились облігації іменні відсоткові 
бездокументарні серії А, 6000 штук номінальною вартістю 1000 грн., власники мають права 
відповідно до проспекту емісії; 

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ 
з/п

Дія 
(лістинг/ 
делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

Найменування 
фондової біржі

Дата дії

Вид 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія

Номінальна 
вартість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія 
(тис. грн)

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 
вчинена 
дія (шт.)

Частка від 
розміру 

статутного 
капіталу, яку 

складають цінні 
папери, щодо 
яких вчинена 
дія (відсотки)

Дата 
реєстрації 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску цінних 
паперів, щодо 
яких вчинена 

дія

Найменування 
органу, що здійснив 

державну реєстрацію 
випуску цінних 

паперів, щодо яких 
вчинена дія

Тип, форма існування 
цінних паперів, щодо яких 

вчинена дія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Лістинг ПАТ " Київська 

міжнародна фондова 
біржа"

27.02.2013 облігації 1 100000 326,8 21.02.2008 189-1/2/08 Державна 
комісія з цінних 

паперів та 
фондового ринку

Облігації відсоткові іменні 
серії В, бездокументарна

В таблиці в колонці 6 «Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія» вказа-
на номінальна вартість одного цінного паперу.

3. Підпис
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність відомостей, що містяться в 

повідом ленні. 

 _______________________  А.В. Левицький
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
3.2. Найменування посади   Голова Правління
 М.П.  27 лютого 2013 року

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №15143»
код за ЄДРПОУ 21018895, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 

68100 Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Степова, 5 повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів, які призначені на 05 квітня 2013 року об 11.00. за місцезна-
ходженням товариства: 68100 Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Степова, 5 (приміщення 
адмінбудівлі, кабінет керівника).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем 
проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 01 квітня 2013 року у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує 
особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які 
володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково 
мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, 
оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повнова-
жень.

2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 р. та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних 

дивідендів
8. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій із документарної форми 

існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація) 
9. Про обрання депозитарію, який обслуговуватиме випуск акцій, що дематеріалізу-

ється, та затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних 
паперів товариства

10. Про обрання зберігача, який відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам 
акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору зі зберігачем

11. Про визначення дати припинення ведення реєстру. Про надання повноважень 
упов новаженої посадової особі товариства стосовно визначення дати припинення веден-
ня реєстру.

12. Про визначення порядку повідомлення акціонерів, номінальних утримувачів, збері-
гача та депозитарія товариства про прийняті рішення про дематеріалізацію випуску акцій 

13. Про визначення порядку вилучення з обігу сертифікатів акцій
14. Про затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску акцій
15. Про визначення типу та зміну найменування Товариства.
16. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове-

дення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з 
порядком денним, за адресою: 68100 Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Степова, 5 кабі-
нет бухгалтерії в понеділок, середу, п»ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення збо-
рів  – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер - Вєлєва Олена Михайлівна 
(тел. (04844) 32284) Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не 
пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (04844) 32284  Наглядова рада 
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності 
ПАТ «АТП 15143» (тис. грн.)

Найменування показника період
2011 рік 2012 рік

Усього активів 119,5 138,4
Основні засоби 75,6 70,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10,6 10,7
Сумарна дебіторська заборгованість 11,1 22,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,2 13,4
Нерозподілений прибуток (збиток) (312,6) (290,1)
Власний капітал 87,2 109,7
Статутний капітал 76,5 76,5
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 32,3 28,7
Чистий прибуток (збиток) 0,6 22,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 306000 306000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

40 30

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕхНІКА»

(код ЄДРПОУ:00913456)
Акціонере!

13.04.2013р. о 8.00 за адресою: м. Запоріжжя, сел. Леваневського, вул. Стартова, 1Е 
корпус №1,перший поверх, кабінет директора, відбудуться загальні збори акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
09  квітня 2013р. на 24 годину.

Порядок денний
1. Обрання секретаря зборів і лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про підсумки 

фінансово- господарської діяльності товариства за 2012р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012р.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012р.
6. Порядок покриття збитків товариства за 2012р.
7. Обрання директора товариства, заключення контракту з ним.
8. Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових 

договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами На-
глядової ради.

9. Обрання голови та членів ревізійної комісії.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одно-

го року з дати прийняття такого рішення та про надання повноважень на укладення таких 
правочинів.

Реєстрація учасників буде проводитись у день проведения зборів за місцем їх проведення 
з 7.00 до 7.50. Для реєстрації та участі у зборах потрібно мати паспорт, уповноваженим особам - 
паспорт та доручення на право участі в зборах, засвідчене згідно вимог діючого законодав-
ства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися з документами стосовно 
порядку денного в робочі дні з 9.00 до 15.00 за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Старто-
ва, 1Е, корпус №1, приймальня директора, а вдень проведення загальних зборів - також у 
місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами - директор Купцов Юрій Миколайович. Довідки за телефоном: (061) 688438

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства (тис.грн):
Найменування показника Період

2011р 2012р.
Усього активів 7575,6 7171,3
Основні  засоби (залишкова вартість) (тис.грн ) 6656,3 6835,1
Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн.) 779,0 -
Запаси 113,0 110,0
Сумарна дебіторська заборгованість 3,1 35,6
Грошові кошти та їх еквівалент 17,8 185,9
Не розприділений прибуток - -
Власний капітал 6896,7 7019,4
Статутний капітал 198,0 198,0
Довгостроков  і        зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 664,4 129,5
Чистий прибуток (збиток) 1920,0 1884,6
Середньорічна кількість акцій (шт) 792000 792000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб ) 9 11

Наглядова Рада ПАТ «Запорііжcільгосптехніка»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ІНВЕСТИЦІйНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33308667
1.4. Місцезнаходження емітента: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1; 1.5. Між-

міський код, телефон та факс: 0444905183, 0444905183; 1.6. Електронна поштова адреса: 
art-capital@rcb-avant.com.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації; 1.8. Вид особливої інформації: зміна 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
За даними зведеного облікового реєстру, отриманого 26.02.2013р. від Приватного акці-

онерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», пакет акціонера Публіч-
не акціонерне товариство «Пантек», що зареєстрований за адресою: 01025, м. Київ, вул. 
Велика Житомирська, 25/2, к. 20, збільшився у межах від 10% до 100% голосуючих акцій і 
становить 16 000 000 акцій, що складає 100% голосуючих акцій (статутного капіталу) Това-
риства.

За даними зведеного облікового реєстру, отриманого 26.02.2013р. від Приватного акці-
онерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», пакет акціонера ARTCAP 
EASTERN INVESTMENTS LIMITED (АРТКАП ІСТЕРН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), що зареєстрова-
ний за адресою Irakli, 2, Egkomi, P.C. 2413, Nicosia, Cyprus (Іраклі, 2, Егкомі, поштовий індекс 
2413, Нікосія, Кіпр) став меншим 10% голосуючих акцій і становить 0 акцій, що складає 0% 
голосуючих акцій (статутного капіталу) Товариства.

3. Підпис
Директор Бичник Володимир Володимирович підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМПОБУТТЕхНІКА» 

повідомляє, що «07» квітня 2013 року за адресою 86157, Донецька обл., м. Макіївка, 
вул. Донецька, б. 80, 3й поверх, кабінет голови правління відбудуться чергові загальні збори 
акціонерів.

Реєстрація акціонерів: «07» квітня 2013 року з 09.20 до 09.50 за місцем проведення за-
гальних зборів Товариства.

Початок зборів о 10.00.
Порядок денний:

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвер-
дження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Звіт Правління за результатами роботи за 2012 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за результатами діяльності у 2012 році.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 

2012 році.
5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 

2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутків товариства за 2012 рік.
Додаткова інформація до п. 5:

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності за 2012 р. 

(тис. грн.)
Назва показника період 

звітний попередній 
Усього активів 920,1 762,4
Основні засоби 505,2 477,7
Довгострокові фінансові інвестиції 2,0 2,0
Запаси 74,4 111,7
Сумарна дебіторська заборгованість 108,2 107,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 223,9 54,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал 679,0 699,2
Статутний капітал 6,8 6,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 71,2 84
Чистий прибуток (збиток) 163,0 (27,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13 628 13628
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

26 30

Дата складення переліку акціонерів, згідно якого здійснюється їх персональне повідо-
млення про проведення загальних зборів, 01.03.2013р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
02.04.2013р.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що стосуються запланованих за-
гальних зборів, під час підготовки до загальних зборів, звернувшись з відповідною заявою 
до Наглядової Ради Товариства за адресою (86157, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Доне-
цька, б. 80).

Для участі в зборах необхідно мати паспорт або доручення, оформлене відповідно до 
діючого Законодавства.

Довідки за телефоном: (06232) 62692
НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «РЕМПОБУТТЕхНІКА»

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОБІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АТЛАНТ  УКРАЇНА»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента: Спільне українсько-білоруське підприємство з іно-
земними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «АТЛАНТ-
УКРАЇНА»

Організаційноправова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14344743
Місцезнаходження емітента: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, будинок 11-Б.
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 503 64 74.
Електронна поштова адреса емітента: maria@atlant.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.atlant.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийняте Загальними зборами 

акціонерів (протокол №1 від 27.02.2013 року) в зв’язку з закінченням строку повнова-
жень, а саме:

Обрано Коваленка Павла Леонідовича на посаду директора (згоди на розкриття пас-
портних даних не надавав), який раніше перебував на посаді директора з 08.04.2012 
року.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 60%. 
Розмір пакета акцій емітента: 290 668 600 акцій. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2014 року.
Обрано Подоровського Олександра Анатолійовича, головного бухгалтера ЗАТ «Ат-

лант» (м. Мінськ), Членом Ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не 
надавав), який раніше перебував на посаді Голови Ревізійної комісії з 08.04.2012 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2014 року.
Обрано Паламарчука Олександра Володимировича, начальника комерційного відді-

лу емітента, Членом Ревізійної комісії (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
вав), який раніше перебував на посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2012 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2014 року.
Обрано Шепелявенко Марію Володимирівну, секретаря емітента, Членом Ревізійної 

комісії (згоди на розкриття паспортних даних не надавала), яка раніше перебувала на 
посаді Члена Ревізійної комісії з 08.04.2012 року.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Розмір пакета акцій емітента: 0 акцій. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до 07.04.2014 року.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством: 
директор Коваленко Павло Леонідович, 28.02.2013 року.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНЕРГІЯ» 
(код за ЄДРПОУ 35441949)

місцезнаходження: 01015, місто Київ, вулиця Панфіловців, будинок 1
повідомляє, що «12» квітня 2013 року відбудуться річні загальні збори акціонерів Товари-

ства за адресою: 01015, місто Київ, вулиця Панфіловців, будинок 1
Початок зборів о 12.00 . Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 11.00 до 11.45 у 

день скликання зборів за місцем їх проведення.
Право на участь у загальних зборах мають акціонери, внесені до переліку акціонерів, 

складеного за станом на «08» квітня 2013 року. 
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів, затвердження Регламенту та По-
рядку денного Загальних зборів акціонерів. 

2. Про передачу Зберігачу повноважень Лічильної комісії та затвердження умов відповід-
ного договору з ним.

3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління стосовно фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії стосовно фінан-

сової звітності Товариства за 2012 рік. 
6. Затвердження річної фінансової звітності у складі балансу Товариства за 2012 рік та 

звіту про фінансові результати за 2012 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє 

схвалення.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з 

питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: 01015, місто 

Київ, вулиця Панфіловців, будинок 1 у робочі дні з 09 год. до 18 год. в кабінеті Голови прав-
ління. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
правління Соколовський В.П. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу 
(паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до чин-
ного законодавства.

Довідки за тел.: (044) 233 61 58
Основні показники 

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

2012 рік 2011 рік
Усього активів 760,6 5555,1
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,4 1
Сумарна дебіторська заборгованість 5,2 4912,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9,0
Власний капітал 576,7 584,0
Статутний капітал 575,0 575,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 17,7 4971,1
Чистий прибуток (збиток) (1,7) 6,8
Середньорічна кількість акцій, шт. 575000 575000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом звітного періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 1 3
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ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«УКРАГРОЛІЗИНГ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента – Державне публічне акціонерне товариство «Національ-

на акціонерна компанія «Украгролізинг».
Організаційно-правова форма емітента - акціонерне товариство.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 30401456.
Місцезнаходження емітента - 01601, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова, 16 а.
Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 254-30-10, 289-30-38.
Електронна поштова адреса емітента - lizing@emitent.net.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації – http://www.ukragroleasing.com.ua.
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На підставі розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 2013 року № 82-р 

звільнено Равлюка Віталія Васильовича (паспорт МС 033594, виданий Монастириським РВ 
УМВС України в Тернопільській області 17.05.1996 р.) з посади заступника голови правління 
Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» у зв’язку з переходом на іншу роботу. 
Часткою у статутному капіталі Компанії не володіє. Перебував на даній посаді 3 роки 11 мі-
сяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На пiдставi розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 2013 року № 83-р 
призначено Равлюка Віталія Васильовича (паспорт МС 033594, виданий Монастириським 
РВ УМВС України в Тернопільській області 17.05.1996 р.) першим заступником голови прав-
ління Національної акціонерної компанії «Украгролiзинг». Строк, на який призначено поса-
дову особу, не визначено. Часткою у статутному капіталі Компанії не володіє. Посади, які 
обіймав протягом своєї діяльності: технічний директор НВПП «Прома»; генеральний дирек-
тор ТОВ «Колос»; головний спеціаліст Управління організації та контролю за лізинговими 
операціями державного лізингового фонду Головного управління технічної політики  
МінАПК України; головний спеціаліст Управління стратегії розвитку енергозабезпечення  
с/г товаровиробників Департаменту науково-технічної політики МінАПК України; заступник 
начальника управління виробництва і сервісного обслуговування Державного лізингового 
підприємства «Украгролізинг»; заступник начальника управління науково-технічної роботи, 
начальник технічного відділу НАК «Украгролізинг»; головний спеціаліст сектору з питань 
розвитку технічної політики в аграрній сфері, соціальної інфраструктури та підприємництва 
у сільській місцевості Управління координації здійснення аграрної політики Секретаріату 
КМУ; заступник генерального директора НАК «Украгролізинг»; заступник директора  
ЗАТ «Київський завод харчових машин «Харчомаш»; заступник голови правління  
НАК «Украгролізинг». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На пiдставi розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 2013 року № 84-р 
призначено Орінічеву Жанну Феліксівну (паспорт ЕМ 306115, виданий Ленінським РВ УМВМ 
України в Луганській області 06.08.1999 р.) заступником голови правління Національної ак-
ціонерної компанії «Украгролiзинг». Строк, на який призначено посадову особу, не визна-
чено. Часткою у статутному капіталі Компанії не володіє. Посади, які обіймала протягом 
своєї діяльності: менеджер, головний менеджер комерційних структур (м. Луганськ); комер-
ційний директор ПП «СВ СТРОЙ», м. Луганськ; директор філії ПП «ХХІ Век», м. Дніпропе-
тровськ; директор ПП «СВ СТРОЙ», м. Луганськ; генеральний директор ТОВ «МЕГАПОЛІС 
ДКС», м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Голова правління Шпак Микола Васильович.

25.02.2013 р.

ПРАТ «НОВОВОЛИНСЬКИй хЛІБОЗАВОД»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які від-

будуться 10 квітня 2013 р. за адресою Волинська обл. м. Нововолинськ, вул.Павлова,39, 
2й поверх, актовий зал хлібозаводу. Початок зборів о 15 год. 30 хв. 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 14год. 30хв. 
до  15год. 15хв. 10 квітня 2013р. за місцем проведення зборів. Дата складення пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах - 04 квітня 2013р., 
24:00 год.

Порядок денний :
1.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії .
2.Звіт голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товари-

ства за 2012 рік та про основні напрямки діяльності товариства 2013 році, та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік, та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

4.Звіт головного бухгалтера про фінансову діяльність товариства та розподіл при-
бутку у 2012 році. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Звіт та висновки ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2012рік. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства. 
10. Прийняття рішення про укладання правочинів.
Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який по-

свідчує особу. Уповноваженому представнику акціонера необхідно мати довіреність на 
право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, та 
документ, який посвідчує особу.

Для ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, можна ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства з 
8-00 год. до 12.00год.

Телефон для довідок:(03344) 33006, 30681.

Інформація про основні 
показники фінансовогосподарської діяльності 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

 01.01.2012р. 01.01.2013р.
Усього активів 10343 11867
Основні засоби 2516 2718
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1524 1519
Сумарна дебіторська заборгованність 800 806
Статутний капітал 230 230
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 760 745
Чистий прибуток (збиток) 1050 1539
Середньорічна кількість акцій 
(штук)

918716 918716

Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду

227 206

Правління ПрАТ «Нововолинский хлібозавод» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВОЛИНСЬКА 
ВИРОБНИЧОТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «СВІТЯЗЬ»

Приватне акціонерне товариство Волинська виробничоторгівельна фірма «Світязь» (код 
за ЄДРПОУ 01527123, місцезнаходження: вул. Мельнична,13, м. Луцьк, Волинська обл., 
43010),повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 
2013 року об 11.00 год. за адресою: вул. Мельнична, буд.13, м. Луцьк, Волинська обл.,43010, 
2 поверх, офісне приміщення. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах 
буде про- водитись 12 квітня 2013 року з 10-30 до 11-00 за місцем проведення загальних 
зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представни-
ку акціонера –довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведеного облікового реєстру влас-
ників іменних цінних паперів) 24год. 09 квітня 2013року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів:обрання 

лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління про результати 

фінансово-господарської діяльності ПрАТ ВТФ«Світязь» за 2012 рік та його затвердження.. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік та його 

затвердження. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора товариства за 

2012 рік та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку товариства за 2012 рік.
6.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, попереднє схвалення значних 

правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рі-
шення та надання повноважень на укладення таких правочинів Голові правління. 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адре-

сою: вул. Мельнична, буд.13, м. Луцьк, Волинська обл., 43010 (бухгалтерія товариства) у ро-
бочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
в місці проведення зборів. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Голова правління Черкашина Валентина Степанівна, тел. (0332)28-10-77 або (0332) 24-23-47.

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

Найменування показника Звітний2012р Попередній2011р
Усього активів 370,4 402,0
Основні засоби 342,5 384,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 15,6 7,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 12,3 9,2
Непокритий збиток -145,1 113,4
Власний капітал 368,8 400,5
Статутний капітал 105,6 105,6
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1,6 1,5
Чистий прибуток (збиток) -31,7  -43,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7043 7043
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Наглядова рада 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення Річних Загальних Зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКИй ПРОЕКТНОІНВЕСТИЦІйНИй ЦЕНТР»

Акціонеру Приватного акціонерного товариства 
«Український проектноінвестиційний центр»

Приватне акціонерне товариство «Український проектно-інвестиційний центр» (код 
ЄДРПОУ 32850455, місцезнаходження: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд) 
далі  – Товариство, повідомляє, що згідно рішенню Наглядової Ради, Річні Загальні Збо-
ри Акціонерів Товариства відбудуться 18 квітня 2013 року о 1200 годині за адресою: 
м.  Київ, вул. Кутузова, 13, 9 поверх, актовий зал.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії;
2. Про передачу повноважень Лічильної комісії Реєстратору, затвердження До-

даткового договору до Генерального договору з Реєстратором про надання по-
слуг  із забезпечення проведення голосування на Річних Загальних Зборах Акціо-
нерів;

3. Обрання Лічильної комісії Річних Загальних Зборів Акціонерів;
4. Обрання Голови та Секретаря Річних Загальних Зборів Акціонерів;
5. Затвердження регламенту Річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства;
6. Затвердження Порядку денного Річних Загальних Зборів Акціонерів Товари-

ства;
7. Звіт Виконавчого органу за результатами роботи Товариства у 2012 році;
8. Звіт Ревізора за результатами роботи Товариства у 2012 році;
9. Звіт Наглядової ради за результатами роботи Товариства у 2012 році;
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2012рік;
11. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу, Ревізора та 

Наглядової ради Товариства;
12. Розподіл прибутку і збитків за 2012рік.
Реєстрація акціонерів буде проводитися за місцем проведення Річних Загальних 

Зборів Акціонерів 18 квітня 2013 року.
Початок реєстрації: об 11-30. Закінчення об 11-50.
Для реєстрації та участі у Річних Загальних Зборах Акціонерів учасникам Річних За-

гальних Зборів Акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу; представни-
кам акціонерів - додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Річ-
них Загальних Зборах Акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного 
законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних 
Зборах Акціонерів: станом на 2400 годину 12.04.2013р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного:

до Річних Загальних Зборів Акціонерів - за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 3 поверх, офіс 306, у робочі дні (понеділок – 
п’ятниця) у робочій час (з 09:00 до 18:00);

у день проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів – за місцем їх проведення за 
адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 13, 9й поверх, актовий зал. 

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних Зборів Акціоне-
рів – Корольова Дар’я Володимирівна, начальник загального відділу. 

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний буде 
надруковано в офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 
10 днів до початку Річних Загальних Зборів. 

Тел. для довідок: (044) 4951697.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності Приватного акціонерного товариства 

«Український проектноінвестиційний центр» у 2012р. 
(тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 50750 53115
Основні засоби  11313 12790
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 11 14
Сумарна дебіторська заборгованість  37718 36446
Грошові кошти та їх еквіваленти 154 178
Нерозподілений прибуток (збиток) 28151 25182
Власний капітал 29955 26989
Статутний капітал 1395 1395
Довгострокові зобов’язання 6211 7569
Поточні зобов’язання 14575 18557
Чистий прибуток (збиток) 2969 1781
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1395108 1395108
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

18 18

З повагою, 
ПрАТ «Український проектноінвестиційний центр»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОМЕТИЗ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИх
 ЗАГАЛЬНИх ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Публічне акціонерне товариство «Дніпрометиз» (ідентифікаційний код 05393145, 
місцезнаходження Товариства: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Прав да», 20) по-
відомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного то варист ва 
«Дніпрометиз» (далі – ПАТ «Дніпрометиз» або Товариство) відбудуть ся 12 квітня 2013р. 
о 10.00 годині (за місце вим часом) за адресою: Україна, м. Дніпропет ровськ, вул. Крас
нозаводська, 1, будівля заводського клубу. Початок реєстрації акціонерів для участі у 
загальних зборах – 12 квітня 2013 року о 09.00, закінчення реєстрації - 12 квітня 
2013 року о 09.45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 08 квітня 2013 року 
на 24.00  годину.

ПОРЯДОК ДЕННИй 
(перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Загальних збо рів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товарист ва за 2012 рік. Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду Звіту Наглядової ради Това риства.
5. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду Звіту Генерального директора.
6. Розгляд Звіту та Висновків Ревізійної комі сії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду Звіту та Висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибут ку (покриття збитків) Товариства за 

2012  рік.
9. Відкликання членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Відкликання членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
Від дати надіслання повідомлення про про ведення загальних зборів до дати прове-

дення загальних зборів акціонери мають мож ливість ознайомитися з документами, 
необ хідними для прийняття рішень з питань по рядку денного, за місцезнаходженням 
ПАТ «Дніпрометиз» у робочі дні (з понеділка до п’ятниці), робочий час (з 800 до 1700, в 
п’ятницю – до 1530, перерва з 1200 до 1245) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети 
«Правда», 20, будівля заводоуправ ління, 2-й поверх, юридичний відділ, к.209,  
тел.(056)376-2574, 376-26-19. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з докумен тами, – начальник юри дичного відділу ПАТ «Дніпрометиз» Кри-
вошеєва Наталія Вікто рівна.

Матеріали для ознайомлення надаються тільки на письмовий запит акціонера та 
після підтвердження в установленому порядку ста тусу акціонера ПАТ «Дніпрометиз». 
Запит подається на ім’я Генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за місцезнахо-
дженням Товариства та повинен містити такі відомості: для фізичної особи – прізвище, 
ім’я, по-бать кові (зазначаються повністю), реквізити пас порту (серія, номер, ким і коли 
виданий), міс це проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та кон-
тактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної особи - повне 
найменування, іден тифікаційний код (для резидентів) або реєст раційний код в торгово-
му (банківському, су довому) реєстрі країни реєстрації (для нере зидента), місцезнахо-
дження, адресу для по штових відправлень та контактний телефон (за наявності). Запит 
має бути підписаний акціонером Товариства, що його подає, або його уповноваженим 
представником (який повинен підтвердити свої повноваження від повідним докумен-
том). 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт, а представникам акці-
онерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Основні показники 
фінансовогосподар ської діяльності підприємства 

(тис. грн.):
Найменування показника Період 

Звітний 
(2012р.)

Попередній 
(2011р.) 

Усього активів  449510 453211
Основні засоби 201392 200862
Довгострокові фінансові інвестиції  25253 36668
Запаси 35060 37141
Сумарна дебіторська заборгованість  149990 123693
Грошові кошти та їх еквіваленти 27311 11619
Власний капітал, в т.ч.: 253853 264823
1) Статутний капітал 83480 83480
2) Нерозподілений прибуток 74411 81277
Довгострокові зобов’язання 18945 17744
Поточні зобов’язання 173301 163489
Чистий прибуток (збиток) (6450)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1226200 1226200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 

915 1004

З повагою, 
Генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз»  О.В. Ковтонюк 

28.02.2013



№42, 1 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03482749
1.4. Місцезнаходження емітента 65063, м. Одеса, провулок 2-й Артилерій-

ський, буд. 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (048) 784-74-12 
1.6. Електронна поштова адреса емітента bnp@eximneft.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.onp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Товариства від 26.02.2013р. з 26.02.2013р. припинено пов-

новаження та розірвано трудовий контракт з членом Правління, Заступником Голови Прав-
ління з капітального будівництва, Товариства паном Бутенко Сергієм Миколайовичем.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Бутенко С.М. було обрано Загальними зборами акціонерів 12.04.2011р. та займав по-

саду члена Правління з дати обрання. 
На посаду члена Правління Товариства нікого не призначено.

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 ____________ О.В. Рибка 
    М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАРАНТ» 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» (місцезнаходження: 
04053, Україна, м.Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф.3) (далі – Товариство) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться 
09  квітня 2013 року, об 11:00год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04053, 
Україна, м.Київ, вул. Кудрявська, 1319, оф.3. каб.19.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 09:15 до 10:45 за місцем 
проведення Зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбувати-
меться відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному 
станом на 24.00 годину 03 квітня 2013року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці-
онерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

На голосування у Зборах, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою 
Товариства, виносяться наступні питання:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради за 2012р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства та 

про корпоративне управління за 2012р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Розгляд висновку незалежного аудитора та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду. 
5. Затвердження звітності Товариства за 2012рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Попереднє схвалення значного правочину. 
З документами щодо питань порядку денного Зборів, що відбудуться 09 квітня 

2013 року, об 11:00, до їх проведення можливо ознайомитися за місцезнаходженням Това-
риства у робочі дні, робочий час, в кімнаті №19, а в день проведення Зборів - також у місці 
їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
є Федчик Наталія Миколаївна, контактний телефон: (044)238-64-05.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період 
2011 р.
тис. грн.

2012 р.
тис. грн.

Усього активів  9848 8778
Основні засоби  3530 3126
Довгострокові фінансові інвестиції  2382 2332
Запаси 60 51
Сумарна дебіторська заборгованість  2560 2519
Грошові кошти та їх еквіваленти 1121 612
Нерозподілений прибуток (збиток) (2981) (2821)
Власний капітал 7938 8098
Статутний капітал 7500 7500
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 441 331
Чистий прибуток (збиток) (422) 160
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7500 7500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

24 24

Акціонеру ПРАТ «МСЕРВІС»
Приватне акціонерне товариство «М-Сервіс» (ЄДРПОУ 33104103, адреса: м. Київ, буль-

вар Лесі Українки, 26) повідомляє, що згідно з рішенням виконавчого органу чергові за-
гальні збори акціонерів товариства відбудуться 04 квітня 2013 року о 1200 годині за адре-
сою: м. Київ, вул. Кутузова, 13, 9 поверх, актовий зал.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
2. Про передачу повноважень Лічильної комісії Реєстратору, затвердження договору з 

Реєстратором про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних 
Зборах акціонерів.

3. Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2012 рік.
4. Звіт Ревізора за результатами роботи АТ за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту АТ за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізора та 

Наглядової ради.
8. Розподіл прибутку і збитків за 2012 рік.
9. Вибори виконавчого органу АТ.
10. Затвердження договорів та проектів договорів.
11. Про значні правочини. 
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 04 квітня 2013 року, 

початок о 11-30, закінчення о 11-50. Для участі акціонерів (їх представників) в загальних 
зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (представникам необхідно 
мати довіреність).

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитись в ро-
бочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 5-й поверх, прий-
мальня директора. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Козинець Ілона 
Віталіївна. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: 24-00 год. 29.03.2013р.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний буде 
надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до початку зборів. 

Тел. для довідок: (044) 2855547.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «МСервіс» 
(тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 62559 62966
Основні засоби  9151 11807
Довгострокові фінансові інвестиції  8788 8788
Запаси 1040 582
Сумарна дебіторська заборгованість  40658 33568
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 300
Нерозподілений прибуток (збиток) (29511) (32284)
Власний капітал 43338 40565
Статутний капітал 72849 72849
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 19221 22401
Чистий прибуток (збиток) 2781 (1134)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 72 849 107 72 849 107
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 43

З повагою ПрАТ «МСервіс»

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД»!

Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів приватного акціонер-
ного товариства «Дніпровуд», які відбудуться 18 квітня 2013 року об 14й годині за місце-
знаходженням товариства : м. Бердичів Житомирської області, вул. Піонтковського, 2А.

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):
1. Звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Дніпровуд» за 2012 рік.
2. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
3. Затвердження балансу та фінансової звітності ПрАТ «Дніпровуд» за 2012 рік.
4. Про затвердження значних правочинів, укладених протягом 2012 року та попереднє 

схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПрАТ «Дніпровуд» протягом 
2013 року – першого кварталу 2014 року. 

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

Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводиться 18 квітня 2013 року із 12.00 до 
14.00. Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, а представники акціо-
нерів – додатково документ, що підтверджує повноваження на участь у зборах.

Із матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства (м. Бердичів 
Житомирської області, вул. Піонтковського, 2-А) у робочі дні, із понеділка по п’ятницю, із  
9-ї до 17-ї години. У день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись із 
документами також у місці їх проведення – м. Бердичів Житомирської області, вул. Піонт-
ковського, 2-А). 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами: Ворона Ми-
хайло Володимирович, Комерційний директор..

Довідки за телефонами у місті Києві: (044) 501 – 04  45 
Правління ПрАТ «Дніпровуд»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИх ЗАГАЛЬНИх ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАКІЇВСЬКИй КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИх ПІДПРИЄМСТВ»! 

(код за ЄДРПОУ 32698493) (надалі — Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 86157, Донецька область, м. Макіївка, вул. Ен-

гельса, б. 2.Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 86157, Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Енгельса, б. 2, 2 поверх, кабінет Генерального директора. Дата про-
ведення річних загальних зборів акціонерів: 06.04.2013 р.Час проведення річних загальних 
зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 20 хв.Час закінчення 
реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба 
мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт та довіреність на право участі у річних 
загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства. Акціонери, до дати 
проведення річних загальних зборів, щодня з 8-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися 
с документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнахо-
дженням Товариства: Україна, 86157, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, б. 2, 2 по-
верх, кабінет Генерального директора, а в день проведення річних загальних зборів — також 
у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми — Генеральний директор Букіашвілі Отарі Солікович. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах акціонерів, складається станом на 24:00 годину 
02.04.2013р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвердження регла-

менту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.2. Звіт Генерального директора 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та визначення основних на-
прямків діяльності Товариства. 3. Звіт Наглядової ради Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії 
про виконану роботу протягом 2012 року, затвердження висновків Ревізійної комісії з при-
воду річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2012 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Гене-
рального директора та звіту Ревізійної комісії.6. Затвердження порядку розподілу прибутку 
і збитків. Затвердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2012 рік.7. Попе-
реднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
одного року з дати прийняття цього рішення.8. Прийняття рішення про заміну депозитарія 
цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «МККП» (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів  23985 18706
Основні засоби  6207 5947
Довгострокові фінансові інвестиції  6824 5444
Запаси 4634 1825
Сумарна дебіторська заборгованість  4339 3793
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 148
Нерозподілений прибуток 3115 4741
Власний капітал 7115 8741
Статутний капітал 4000 4000
Довгострокові зобов’язання 800 -
Поточні зобов’язання 16034 9947
Чистий прибуток (збиток) (1626) (1691)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16000000 16000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 142 138
Наглядова рада  ПрАТ «МККП»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО
АРхІТЕКТУРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАДОСТРОй»! 

(надалі — Товариство) (код за ЄДРПОУ 33049540)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 86157, Донецька область, м. Макіївка, вул. Ен-

гельса, 2.Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 86157, Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Енгельса, буд. 2, 1 поверх, кабінет Генерального директора. Дата 
проведення річних загальних зборів акціонерів: 05.04.2013 р.Час проведення річних загаль-
них зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 30 хв.Час за-
кінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.Для реєстрації учасникам річних загальних 
зборів треба мати: акціонерам — паспорт, представникам — паспорт та довіреність на пра-
во участі у річних загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодав-
ства. Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 9-00 до 15-00 мають 
можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 86157, Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Енгельса, 2, 1 поверх, кабінет Генерального директора, а в день проведення річ-
них загальних зборів — також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Коломейчук Євген Воло-
димирович. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціо-
нерів, складається станом на 24:00 годину 01.04.2013р. у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвердження регла-

менту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.2. Звіт Генерального директора 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та визначення основних на-
прямків діяльності Товариства. 3. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2012 року, 
затвердження висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвер-
дження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 4. Про прийняття рішення за на-
слідками розгляду звітів Генерального директора та Ревізора.5. Затвердження порядку роз-
поділу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термінів, порядку і розміру виплати 
дивідендів за 2012 рік.6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-
туту у нової редакції, у зв’язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог 
діючого законодавства. 7. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «БАП «ГРАДОСТРОй» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2012р.

Попередній 
2011р.

Усього активів  2317,4 636,5
Основні засоби  61,0 89,1
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 31,5 60,9
Сумарна дебіторська заборгованість  1637,7 17,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 -
Нерозподілений прибуток -284,4 -257,9
Власний капітал 15,6 42,1
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2301,8 594,4
Чистий прибуток (збиток) -26,5 -71,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 200 000 1 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Виконавчий орган ПрАТ «БАП «ГРАДОСТРОй»

Акціонеру ПАТ «СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ АТП14330»
Публічне акціонерне товариство «Севастопольське автотранспортне підприємство 

14330» (ЄДРПОУ 05465784, адреса: м. Севастополь, вул. Індустріальна, 3) повідомляє, що 
згідно з рішенням виконавчого органу чергові загальні збори акціонерів товариства відбу-
дуться 25 квітня 2013 року о 1530 годині за адресою: м. Севастополь, вул. Індустріальна, 3, 
кабінет безпеки дорожнього руху.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
2. Про передачу повноважень Лічильної комісії Реєстратору, затвердження договору з 

Реєстратором про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних 
Зборах акціонерів.

3. Звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії по результатам роботи АТ за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту АТ за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної комі-

сії та Наглядової ради.
8. Розподіл прибутку і збитків за 2012 рік.
9. Вибори виконавчого органу АТ.
10. Затвердження договорів та проектів договорів.
11. Про значні правочини. 
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 25 квітня 2013 року, по-

чаток о 15-00, закінчення о 15-25. Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах 
при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (представникам необхідно мати дові-
реність).

З матеріалами пов’язаними з порядком денним акціонери можуть ознайомитись в робочі 
дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Севастополь, вул. Індустріальна, 3, приймальня Голови 

правління. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Сабельнікова Ольга Олек-
сандрівна. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
24-00 год. 19.04.2013р.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний буде на-
друковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до початку зборів. 

Тел. для довідок: (0692) 44-29-16.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Севастопольське АТП14330» 

(тис.грн.) 
Найменування показника період

попередній звітний
Усього активів 5389 4535
Основні засоби  2393 1881
Довгострокові фінансові інвестиції  1 1
Запаси 350 34
Сумарна дебіторська заборгованість  1040 633
Грошові кошти та їх еквіваленти 233 255
Нерозподілений прибуток (збиток) (3651) (4459)
Власний капітал 1916 1008
Статутний капітал 2081 2081
Довгострокові зобов’язання 2751 2696
Поточні зобов’язання 722 831
Чистий прибуток (збиток) -225 -332
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8325200 8325200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 140 122

З повагою ПАТ «Севастопольське АТП14330»
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Акціонеру ПРАТ «ГІПРОСІЛЬМАШ»
Приватне акціонерне товариство «Головний інститут заводів сільськогосподарського та 

продовольчого машинобудування» (ЄДРПОУ 00239089, адреса: м. Київ, бульвар Лесі Укра-
їнки, 26) повідомляє, що згідно з рішенням виконавчого органу чергові загальні збори акці-
онерів товариства відбудуться 02 квітня 2013 року о 1200 годині за адресою: м. Київ, 
вул.  Кутузова, 13, 9 поверх, актовий зал.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
2. Про передачу повноважень Лічильної комісії Реєстратору, затвердження договору з 

Реєстратором про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних 
Зборах акціонерів.

3. Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами роботи АТ за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту АТ за 2012р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної ко-

місії та Наглядової ради.
8. Розподіл прибутку і збитків за 2012р. 
9. Вибори виконавчого органу АТ.
10. Затвердження договорів та проектів договорів.
11. Про значні правочини. 
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 02 квітня 2013 року, 

початок о 11-30, закінчення о 11-50. Для участі акціонерів (їх представників) в загальних 
зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (представникам необхідно 
мати довіреність).

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитись в ро-
бочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 5-й поверх, прий-
мальня директора. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Прокопенко Ка-
терина Миколаївна. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 24-00 год. 27.03.2013р.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний буде 
надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до початку зборів. 

Тел. для довідок: (044) 2855547.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «Гіпросільмаш» (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 165584 210077
Нематеральні активи 3434 4291
Основні засоби  8925 10326
Довгострокові фінансові інвестиції  --- ---
Запаси 2063 2520
Сумарна дебіторська заборгованість  142404 184997
Грошові кошти та їх еквіваленти 312 74
Нерозподілений прибуток (збиток) (125007) (137365)
Власний капітал -120919 -133276
Статутний капітал 3649 3649
Довгострокові зобов’язання --- ---
Поточні зобов’язання 286502 343353
Чистий прибуток (збиток) 2932 (40031)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 649 167 3 649 167
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

-- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 47

З повагою ПрАТ «Гіпросільмаш»

Акціонеру ПАТ «МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ»
Публічне акціонерне товариство «Миколаївнафтопродукт» (ЄДРПОУ 03482637, адреса: 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 1) повідомляє, що згідно з рішенням виконавчого органу 
чергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 11 квітня 2013 року о 1230 годи
ні за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 1, актовий зал.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
2. Про передачу повноважень Лічильної комісії Реєстратору, затвердження договору з 

Реєстратором про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних 
Зборах акціонерів.

3. Звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії по результатам роботи АТ за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту АТ за 2012р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної ко-

місії та Наглядової ради.
8. Розподіл прибутку і збитків за 2012р. 
9. Вибори виконавчого органу АТ.
10. Затвердження договорів та проектів договорів.
11. Про значні правочини. 
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 11 квітня 2013 року, 

початок о 12-00, закінчення о 12-25. Для участі акціонерів (їх представників) в загальних 
зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (представникам необхідно 
мати довіреність).

З матеріалами пов’язаними з порядком денним акціонери можуть ознайомитись в ро-
бочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 1, приймальна директо-
ра. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Жовнич Аліна Володимирівна. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
24- 00  год. 05.04.2013р.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний буде 
надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до початку зборів. 

Тел. для довідок: (0512) 44-33-77.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності 

ПАТ «Миколаївнафтопродукт» (тис.грн.)
Найменування показника період

2011 2012
Усього активів 98307 97502,5
Основні засоби  483,8 355,2
Довгострокові фінансові інвестиції  10428 628
Запаси 80,9 80
Сумарна дебіторська заборгованість  73964,9 70794,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 61,4 59,3
Нерозподілений прибуток (збиток) (122561) (122337,9)
Власний капітал -- --
Статутний капітал 34300 34300
Довгострокові зобов’язання 104940 104934,8
Поточні зобов’язання 23038,2 5964,2
Чистий прибуток (збиток) (897,9) 222,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 137 200 137 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

---- ----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

---- ----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

З повагою, ПАТ «Миколаївнафтопродукт»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВЕСЕЛКА»

(27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Калініна, 18), 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце проведення: 19 квітня 2013 року о 1500 за адресою: 27500, Кірово
градська обл., м. Світловодськ, вул. Калініна, 18, ПрАТ ТРК «Веселка», кабінет Генерального 
директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з:  
14-00 до 14-50 год. на підставі документу, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 
24 годину 15 квітня 2013 року. 

Порядок денний: 
1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лі-

чильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ ТРК 

«Веселка» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ ТРК «Веселка» про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження 
висновків Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру диві-

дендів за 2012 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

8. Обрання Ревізора ПрАТ ТРК «Веселка».
Основні показники 

фінансово – господарської діяльності ПрАТ ТРК «Веселка» 
за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Усього активів 422,2 519,6
Основні засоби 317,3 397,0
Запаси 29,5 91,8
Сумарна дебіторська заборгованість 166,0 149,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 0,9
Нерозподілений прибуток 26,9 36,5
Власний капітал 104,1 113,7
Статутний капітал 40,0 40,0
Довгострокові зобов’язання 122,2 94,8
Поточні зобов’язання 415,4 579,1
Чистий прибуток (збиток) 25,6 9,6
Середньорічна кількість акцій (штук) 4000 4000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 43

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного Загальних збо-
рів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світло-
водськ, вул. Калініна, 18, ПрАТ ТРК «Веселка», кабінет Генерального директора.

Відповідальна особа – Генеральний директор Гуртова А.В.
Телефон для довідок: (05236) 23705.

З повагою, Генеральний директор ПрАТ ТРК «Веселка»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

Акціонеру 

ПРАТ «СІЛЬГАЗ»
Приватне акціонерне товариство «Сільгаз» (ЄДРПОУ 20636645, адреса: м. Кіровоград, 

вул. Песпективна, 64) повідомляє, що згідно з рішенням виконавчого органу чергові загаль-
ні збори акціонерів товариства відбудуться 09 квітня 2013 року о 1230 годині за адресою: 
м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 64, 2й поверх, приймальня директора.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
2. Про передачу повноважень Лічильної комісії Реєстратору, затвердження договору з 

Реєстратором про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних 
Зборах акціонерів.

3. Звіт виконавчого органу про діяльність АТ за 2012 рік.
4. Звіт Ревізора за результатами роботи АТ за 2012 рік. 
5. Затвердження річного звіту АТ за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу та Ревізора АТ.
7. Розподіл прибутку і збитків АТ за 2012 рік.
8. Обрання виконавчого органу АТ.
9. Затвердження договорів та проектів договорів.
10. Про значні правочини. 
Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах при собі необхідно мати 

документ, що посвідчує особу (представникам необхідно мати довіреність).
Початок реєстрації 09 квітня 2013 року о 12-00, закінчення о 12-25.
З матеріалами пов’язаними з порядком денним акціонери можуть ознайомитись в ро-

бочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Кіровоград, вул. Перспективна, 64, кабінет головно-
го бухгалтера. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Філімончук Валенти-
на Іванівна. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 24-00 год. 03.04.2013р

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний буде 
надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до початку зборів. 

Тел. для довідок (0522) 242993.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності ПрАТ «Сільгаз» 
(тис.грн.)

Найменування показника період
попередній звітний

Усього активів 3131.6 3132.6
Основні засоби  132.9 131.9
Довгострокові фінансові інвестиції  --- ---
Запаси 7.5 7.5
Сумарна дебіторська заборгованість  2571.8 2572.1
Грошові кошти та їх еквіваленти 3.6 3.3
Нерозподілений прибуток (збиток) -3076.8 -3051.0
Власний капітал 305.6 305.6
Статутний капітал 92.5 92.5
Довгострокові зобов’язання 4803.2 4803.2
Поточні зобов’язання 495.2 660.6
Чистий прибуток (збиток) (45.8) 25.7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9250 9250
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 2

З повагою ПрАТ «Сільгаз»

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ  АТ «СК «ТАС» (ПРИВАТНЕ)
Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» (далі – 

Товариство), код ЄДРПОУ 30929821, місцезнаходження м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й по-
верх, повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. 

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 1 квітня 2013 року о 10.00 год. 00 хв., 
що відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6й поверх, кімн. 2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних (чергових) загальних 
зборах: з 9.00 год., 00 хв. до 10.00 год. 00 хв. 1 квітня 2013 року за адресою: м. Київ, 
вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) за-
гальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
таких зборів (а саме, станом на 24 годину 26 березня 2013 року). 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про затвердження річного звіту Наглядової ради.
2. Про затвердження річного звіту Правління.
3. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії.
4. Про затвердження річного звіту та балансу за 2012 року.
5. Про розподіл прибутку і збитків за 2012 рік.
6. Про збільшення розмірів страхових сум та розмірів страхових виплат на суми (бону-

си), за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із 
страхування життя у 2012 році.

7. Про зміну розміру статутного капіталу Товариства.
8. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про 

закрите (приватне) розміщення акцій.
9. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: 
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на при-

дбання акцій, що пропонуються до розміщення; 
- прийняття рішення 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 ре-

зультати закритого (приватного) розміщення акцій. 
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має право на переважне придбан-

ня розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та 
опублікування про це в офіційному друкованому органі;

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені 
законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповно-
важеним приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені за-
конодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціо-
нерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття 
рішення про відмову від розміщення акцій.

10. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщен-

ня (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на 

придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують 

право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 

під час підготовки до річних (чергових) загальних зборів: кожен акціонер може ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2, кожного 
робочого дня з 09.00 до 18.00 години, а в день проведення загальних зборів також у місці їх 
проведення. Телефон для довідок: (044) 507-07-09. Відповідальний за ознайомлення акціо-
нерів з документами Голова Правління Товариства Власенко Андрій Леонідович. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника Період

Звітний Попередній*
Усього активів 670 107,00 543 581,00
Основні засоби 58 840,00 58 265,00
Нематеріальні активи 56 911,00 38 445,00
Довгострокові фінансові інвестиції 151 725,00 106 316,00
Запаси 585,00 158,00
Сумарна дебіторська заборгованість 5 866,00 70 536,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 396 074,00 269 774,00
Витрати майбутніх періодів 83,00 74,00
Власний капітал 125 381,00 98 261,00
Статутний капітал 46 306,00 46 306,00
(Нерозподілений прибуток) непокритий збиток (3 189,00) (20 470,00)
Довгострокові зобов’язання 520 953,00 417 949,00
Поточні зобов’язання 20 306,00 21 141,00
Відстрочені податкові зобов’язання 3 467,00 6 230,00
Чистий прибуток (збиток) 17 281,00 (4 949,00)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8476 8476
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 149 141
*Показники за попередній період трансформовано по Міжнародних стандартах фінан-

сової звітності згідно вимог законодавства
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвід-

чує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково довіреність, оформлену відповід-
но до законодавства.

Правління АТ «СК «ТАС» (приватне)
Голова Правління АТ «СК «ТАС» (приватне)  А.Л. Власенко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй iННОВАЦiйНИй БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Український 
iнновацiйний банк»

Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05839888 
Місцезнаходження емітента: 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Регіон емітента: 8038200000 
Телефон керівника емітента: 0442472007 
Електронна поштова адреса: kalashnik@ukrinbank.com 
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.Текст повідомлення
2.1. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Український iнновацiйний 

банк» (далі - Банк), Протокол №3 вiд 26.02.2013, прийнято рішення про виведення зі скла-
ду Правління Банку Корчинської Світлани Анатоліївни у зв’язку зі звільненням її з посади 
Першого заступника Голови Правління Банку.

Зміни відбулися на підставі поданої заяви. Володіє часткою статутного капіталу в роз-
мірі 0,0001% .

На вказаній посаді перебувала протягом 3 років.Замість звільненої особи на посаду 
нікого не призначено.Вищезазначена посадова особа непогашеної судимості за посадові та 
корисливі злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не дала.

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

повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління В.О. Клименко 27.02.2013
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Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй ІННОВАЦІйНИй 
БАНК» (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирно-
ва – Ласточкіна, буд.10-А, повідомляє Вам, що річні Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) 
відбудуться 11  квітня 2013 року о 1900 годині за адресою: м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкі
на,  10А, (приміщення конференцзалу).Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, 
відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 18.00 до 18.45.Дата скла-
дення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 05.04.2013 р.Для реєстрації акці-
онера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що по-
свідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), 
і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому за-
конодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок денний:
1. Обрання Секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати ро-

боти за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку про резуль-

тати роботи за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Банку про 

фінансово-господарську діяльність за 2012 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Банку.
6. Затвердження річного звіту та балансу Банку за 2012 рік. Затвердження висновків 

зовнішнього аудитора.
7. Розподіл прибутку Банку за 2012 рік.
8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
10. Обрання членів Наглядової ради Банку.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
12. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звер-

татись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, к.210, тел.247-20-73, 
відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу ро-
боти на фондовому ринку Банку.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

Попередній 
2011р.

Звітний 
2012р.

Усього активів 3 993 709 5 090 369
Основні засоби 287 542 308 032
Інвестиційна нерухомість 129 490 137 411
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 331 359
Сумарна дебіторська заборгованість 9 168 11 362
Грошові кошти та їх еквіваленти 140 843 363 205
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 580 414 583 439
Статутний капітал 305 000 305 000
Строкові зобов’язання 1 831 148 3 008 058
Поточні зобов’язання 399 735 466 396
Чистий прибуток (збиток) 7 531 10 539
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 347 172 207 30 500 000 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1107 1219
Правління Банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦІОНЕРНИй КОМЕРЦІйНИй БАНК 

«ТРАСТКАПІТАЛ»
ПРАВЛІННЯ Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк 

«Трасткапітал», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів «08» квітня 2013 року о 17:00 годині за 
адресою банку: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, кімн.112.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту про-

ведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «Траст-капітал».
2. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АКБ «Траст-капітал» за 2012 рік.
3. Розподіл прибутків та збитків ПАТ «АКБ «Траст-капітал» за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Ревізійної комісії та 

Правління про результати діяльності ПАТ «АКБ «Траст-капітал» за 2012 рік.
5. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Про перегляд та затвердження умов праці Голови та Членів Наглядової ради.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показника період 
2012 2011

Усього активів  410 874 458 256
Основні засоби  31 056 30 804
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 26 271
Сумарна дебіторська заборгованість  - 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 280 40 607
Нерозподілений прибуток 1 172 7 825
Власний капітал 90 612 88 964
Статутний капітал 53 250 53 250
Довгострокові зобов’язання 161 745 228 586
Поточні зобов’язання 158 517 140 705
Чистий прибуток (збиток) 1 172 7 825
Середньорічна кількість акцій (шт.) 53 250 35 058
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66 61

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитись «08» квітня 
2013 року з 16:30 години до 16:55 години за київським часом, за адресою: м. Київ, вул. Під-
висоцького, буд. 7, кімната 112. 

Акціонерам, які братимуть участь у річних Загальних зборах акціонерів при собі необ-
хідно мати документи, що посвідчують особу, а представникам акціонерів – паспорт та до-
ручення, оформлене належним чином відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів буде 
складено станом на 24:00 годину «02» квітня 2013 року.

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами, які будуть роз-
глядатися та затверджуватися на річних Загальних зборах акціонерів, в зручний для них час 
в робочі дні з 09:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 до 13:45 години) за адресою: 
м.  Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, оф. 17. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів 
із матеріалами та документами - начальник юридичної служби Департаменту безпеки та 
правового забезпечення ПАТ «АКБ «Траст-капітал» Кішинець Володимир Анатолійович.

Ліцензія НБУ № 211 від 03.11.2011 року. Довідки за тел. (044) 2063374.
Голова Правління  П.І. Кравченко

ПРАТ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІйНІ СИСТЕМИ»
Шановні акціонери!

Дирекція ПрАТ «Телекомунікаційні системи» повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2013 року о 18 годині 00 хвилин за 
адресою: м. Київ, вул. Рибальська, буд. 2.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів розпочнеться в день 
проведення зборів. 

Початок реєстрації о 17 годині 30 хвилин за вищевказаною адресою. Закінчення реє-
страції о 17 годині 55 хвилин. Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі 
документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати доручення 
(довіреність), що підтверджує їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до 
вимог чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря зборів акціонерів ПрАТ «Телекомунікаційні системи».
2. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів акціонерів 

ПрАТ  «Телекомунікаційні системи»
3. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів ПрАТ «Телекомунікаційні 

системи».
4. Розгляд і затвердження звіту генерального директора ПрАТ «Телекомунікаційні 

системи» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2012  рік. 

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2012 р. та ви-
значення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2012 році.

Свої пропозиції щодо порядку денного річних зборів акціонерів Товариства, акціонери 
можуть направляти на адресу Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
загальних зборів. 

За додатковою інформацією звертатись за тел. (044) 2270727. 
Основні показники 

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

Найменування показника період 
звітний попередній

Усього активів  254,4 206,7
Основні засоби  114,3 146,3
Довгострокові фінансові інвестиції  0,0 0,0
Запаси 4,1 4,3
Сумарна дебіторська заборгованість  113,1 16,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 13,7 30,2
Нерозподілений прибуток 116,5 147,2
Власний капітал 153,0 187,3
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 101,4 19,4
Чистий прибуток (збиток) -36,7 -73,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

4 4

Дирекція Товариства



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2013 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕАТРАЛЬНЕ»

(код за ЄДРПОУ: 21567202, місцезнаходження: м.Київ, вул. Богдана Хмельницько-
го, 30/10) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квіт
ня 2013 року о 10.00 год. у приміщенні бухгалтерії за адресою: м. Київ, вул. Богдана хмель
ницького, 30/10. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 09.45 за 
місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 2348283.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
16 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання лічильної комісії. Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2012р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2012 року та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт, висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу та порядку розподілу прибутку 

Товариства за 2012р.
6. Переобрання Наглядової ради Товариства.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в 
робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. вул. Богдана Хмельницького, 30/10 (бух-
галтерія), а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх проведення. Відпові-
дальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Директор — Лог-
виненко Людмила Миколаївна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів 
приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно 
мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати 
довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

Основні показники фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 898,4 806,6
Основні засоби 402,2 437,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,4 0,4
Сумарна дебіторська заборгованість 334,0 203,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 161,8 164,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7,8 -92,0
Власний капітал 881,7 781,9
Статутний капітал 873,9 873,9
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 16,7 24,7
Чистий прибуток (збиток) 99,8 65,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 873876 873876
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Директор — Л.М. Логви
ненко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНФОРМТЕхНОЛОГІЯ»

(код ЄДРПОУ 23734437, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе 1-3, 4 поверх) 
повідомляє, про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 
2013 року о 12.00 год. у приміщенні бухгалтерії за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе 13, 
4 поверх. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем 
та в день проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим 
представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений пред-
ставник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повно-
важення.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської ді-

яльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012р.
5. Обрання Ревізора.
6. Про визначення уповноваженого на зберігання для довгострокового зберігання пер-

винних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру емітента та вносили-
ся зміни.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
01 квітня 2013 року.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в 
робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе 1-3, 4 поверх, а в день 
проведення Загальних зборів — також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами визначений Головний бухгалтер — Берестова Люд-
мила Миколаївна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за 
адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Телефон: (044) 4676849.

Основні показники фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 385 462
Основні засоби 15 35
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 78 61
Грошові кошти та їх еквіваленти 267 352
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -23 17
Власний капітал 197 237
Статутний капітал 1 1
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 188 225
Чистий прибуток (збиток) -19 17
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 33

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

(код ЄДРПОУ 32113410, місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул. Сагайдач-
ного, 12) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
05 квітня 2013 року о 12.00 год. у приміщенні холу за адресою: м. Київ, вул. Сагайдач
ного, 12. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за 
місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 4287227, 4287872.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
01 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово — господарської діяльнос-

ті Товариства за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

3. Звіт, висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту ревізійної комісії.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення збо-
рів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 12 (бухгалте-
рія), а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх проведення. Відповідаль-
ним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова правління. 
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактич-
ного місцезнаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповно-
важеним представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповно-

важений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що 
посвідчує його повноваження.

Основні показники фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 7200,4 7200,4
Основні засоби 0,0 0,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 0,1 0,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 0,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -74,6 -74,6
Власний капітал 7197,4 7197,4
Статутний капітал 7272,0 7272,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 3,0 3,0
Чистий прибуток (збиток) 0,0 0,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10100 10100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова Прав
ління С.С.Тарашкевич

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОНЯЧНИй БЕРЕГ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» 
(код ЄДРПОУ 02497697, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24) 

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2013 р. о 14 год. 00 хв. 
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 2224, в приміщенні актового залу. 

Порядок денний:
1. Про обрання складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «Гіпроци-

вільпромбуд».
2. Звіт Правління АТ «Гіпроцивільпромбуд» про результати роботи АТ «Гіпроцивіль-

промбуд» в 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради АТ «Гіпроцивільпромбуд».
4. Висновки Ревізійної комісії АТ «Гіпроцивільпромбуд».
5. Про затвердження звіту Правління, звіту Наглядової ради, висновків Ревізійної комі-

сії, річних результатів діяльності АТ «Гіпроцивільпромбуд» за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку і виплату дивідендів: їх розмір, строк та порядок виплати за 

підсумками роботи АТ «Гіпроцивільпромбуд» у 2012 році.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів: договорів підряду 

на виконання проектно-вишукувальних робіт, які можуть бути вчиненими протягом одного 
року, якщо ринкова вартість робіт, послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсот-
ків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012р.

8. Про затвердження змін до Статуту АТ «Гіпроцивільпромбуд». 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній

2012 2011
Усього активів 19797 21160
Основні засоби (залишкова вартість) 5923 6226
Довгострокові фінансові інвестиції 52 52
Запаси 137 153
Сумарна дебіторська заборгованість 2598 1643
Грошові кошти та їх еквіваленти 9096 10192
Нерозподілений прибуток 3791 3485
Власний капітал 17873 17332
Статутний капітал 2528 2528
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1812 3731
Чистий прибуток (збиток) 485 517
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33711 33711
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 230 338

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 11 квітня 2013 року з 12 год. 
00 хв. до 13 год. 45 хв. за місцем проведення зборів. 

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів — паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і 
видану відповідно до законодавства України. Право на участь у Загальних зборах будуть 
мати акціонери, внесені до переліку акціонерів АТ «Гіпроцивільпромбуд», складеного на 
05.04.2013 року відповідно до законодавства про депозитарну систему України. 

Для ознайомлення з матеріалами щодо загальних зборів акціонери можуть звернутись до 
Вікторук Ганни Павлівни за адресою: 01601, Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, 3-й поверх, 
кімната № 310, з понеділка по четвер, з 10.00 до 15.00. Телефон для довідок: (044) 4820133.

Голова Наглядової ради  С.Р.Добровінський 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕКЛАМНЕ АГЕНЦІЯ «ЛІРА»

(код за ЄДРПОУ: 24928741, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Червоноармій-
ська, буд.66 Б) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 01 квітня 2013 року о 12.00 год. у приміщенні бухгалтерії за адресою: м.Київ, 
вул. Ярославів Вал, буд.26Б. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 
11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. Для реєстрації акціонерам 
(учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвід-
чують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність, що по-
свідчує його повноваження, оформлене згідно чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства на 
2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції.

3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 
4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумка-

ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
26 березня 2013 року. Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні 
для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 в кабінеті Директора за адресою: 
м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд.26-Б, а в день проведення Загальних зборів — також 
в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами визначений Директор товариства Межировська Світлана Анатоліївна. Пропо-
зиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного 
місцезнаходження Товариства. Телефон: (044) 2707094.

Основні показники фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 590,7 447,8
Основні засоби 6,0 6,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 14,4 0,5
Сумарна дебіторська заборгованість 127,9 56,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 184,6 217,2
Нерозподілений прибуток 113,8 329,6
Власний капітал 303,5 409,7
Статутний капітал 30,0 30,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 287,2 38,1
Чистий прибуток (збиток) 113,8 329,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 300 300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 13

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

(код за ЄДРПОУ: 23708463, місцезнаходження: 01103, м.Київ, Залізничне шосе, 41) 
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 
2013 року о 12.00 год. у кабінеті Генерального директора за адресою: м.Київ, Залізнич
не шосе, 41. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за 
місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 5228140, 5294542.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово — господарської діяль-

ності Товариства за 2012 рік.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
5. Обрання Ревізора. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
09 квітня 2013 року. Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м.Київ, Залізничне 
шосе, 41 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів — також в місці їх про-
ведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визна-
чений Генеральний директор. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів при-
ймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхід-
но мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також пови-
нен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

Основні показники фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1007 1213
Основні засоби 84 15
Довгострокові фінансові інвестиції 16 16
Запаси 9 59
Сумарна дебіторська заборгованість 615 682
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 378
Нерозподілений прибуток -749 -270
Власний капітал 151 630
Статутний капітал 900 900
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 856 583
Чистий прибуток (збиток) -479 -17
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 28

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством Гене
ральний директор І.Є.Турта

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕхЗВ'ЯЗОК»
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СКАГРО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «СК-АГРО»; 

1.2. Організаційно-правова форма емітента — Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 33976979
1.4. Місцезнаходження емітента — Україна, 42506, Сумська область, Липоводолин-

ський район, селище Калінінське.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — +38 (054) 525-14-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента — e.vorona@agrotrade.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації — http://www.agrotrade.ua
1.8. Вид особливої інформації — відомості про факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
2. Текст повідомлення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК-АГРО» повідомляє, що від-
повідно до інформації, отриманої «27» лютого 2013 року від ПАТ «Фондова біржа «Пер-
спектива», «27» лютого 2013 року ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» було прийнято 
рішення (№ 13/02/27-01 від «27» лютого 2013 року) про включення забезпечених відсо-
ткових іменних облігацій ТОВ «СК-АГРО» серії «А», номінальною вартістю 40 000 000,00 
(сорок мільйонів) гривень 00 копійок та в кількості 40 000 (сорок тисяч) штук, до Біржо-
вого реєстру другого котирувального рівня лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива».

Співвідношення частки цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру 
конкретного випуску цінних паперів — 100,00%

Випуск забезпечених відсоткових іменних облігацій ТОВ «СК-АГРО» серії «А», щодо 
яких вчинена дія, зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку «22» січня 2013 року, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 6/2/2013.

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

1.Облігації забезпечені відсоткові іменні серії «А», форма існування — бездокумен-
тарна.

2.Номінальна вартість однієї облігації — 1000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
3.Загальна номінальна вартість облігацій — 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 

00 копійок.
4.Кількість цінних паперів — 40 000 (сорок тисяч) штук
Рішення про включення облігацій ТОВ «СК-АГРО» серії «А» в лістинг фондової біржі 

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» було прийнято «26» лютого 2013 року Загальними 
зборами учасників ТОВ «СК-АГРО» та оформлено Протоколом Загальних Зборів Учасни-
ків ТОВ «СК-АГРО» № 1/2602 від «26» лютого 2013 року.

«27» лютого 2013 року до Біржового реєстру другого котирувального рівня лістингу 
ПАТ «ФБ «Перспектива» також включені забезпечені відсоткові іменні облігації ТОВ «СК-
АГРО» серії «В», номінальною вартістю 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень 
00 копійок та в кількості 120 000 (сто двадцять тисяч) штук, які надають своїм власникам 
наступні права:

- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому 
ринках цінних паперів;

- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номі-

нальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- право пред’являти облігації Емітенту до викупу на умовах визначених цим Проспек-

том емісії;
- право набувати всіх прав за відповідним Договором поруки;
- право вимагати від Поручителя виконання всіх зобов’язань за Договором поруки;
- право на здійснення інших операції

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Директор ТОВ «СКАГРО»  В.В. Савенко

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СКАГРО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «СК-АГРО»; 

1.2. Організаційно-правова форма емітента — Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 33976979
1.4. Місцезнаходження емітента — Україна, 42506, Сумська область, Липоводолин-

ський район, селище Калінінське.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — +38 (054) 525-14-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента — e.vorona@agrotrade.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації — http://www.agrotrade.ua
1.8. Вид особливої інформації — відомості про факти лістингу/делістингу цінних папе-

рів на фондовій біржі.
2. Текст повідомлення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК-АГРО» повідомляє, що відпо-
відно до інформації, отриманої «27» лютого 2013 року від ПАТ «Фондова біржа «Перспек-
тива», «27» лютого 2013 року ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» було прийнято рішення 
(№ 13/02/27-01 від «27» лютого 2013 року) про включення забезпечених відсоткових імен-
них облігацій ТОВ «СК-АГРО» серії «B», номінальною вартістю 120 000 000,00 (сто двад-
цять мільйонів) гривень 00 копійок та в кількості 120 000 (ста двадцяти тисяч) штук, до 
Біржового реєстру другого котирувального рівня лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива».

Співвідношення частки цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру 
конкретного випуску цінних паперів — 100,00%

Випуск забезпечених відсоткових іменних облігацій ТОВ «СК-АГРО» серії «B», щодо 
яких вчинена дія, зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку «22» січня 2013 року, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 7/2/2013.

Дані про цінні папери, що включені до Біржового реєстру другого котирувального рів-
ня лістингу: 

1.Облігації забезпечені відсоткові іменні серії «B», форма існування — бездокумен-
тарна.

2.Номінальна вартість однієї облігації — 1000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
3.Загальна номінальна вартість облігацій — 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) 

гривень 00 копійок.
4.Кількість цінних паперів — 120 000 (сто двадцять тисяч) штук
Рішення про включення облігацій ТОВ «СК-АГРО» серії «В» в лістинг фондової біржі 

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» було прийнято «26» лютого 2013 року Загальними 
зборами учасників ТОВ «СК-АГРО» та оформлено Протоколом Загальних Зборів Учасників 
ТОВ «СК-АГРО» № 1/2602 від «26» лютого 2013 року.

«27» лютого 2013 року до Біржового реєстру другого котирувального рівня лістингу 
ПАТ «ФБ «Перспектива» також включені забезпечені відсоткові іменні облігації ТОВ «СК-
АГРО» серії «А», номінальною вартістю 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок та 
в кількості 40 000 (сорок тисяч) штук, які надають своїм власникам наступні права:

- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому 
ринках цінних паперів;

- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номі-

нальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- право пред’являти облігації Емітенту до викупу на умовах визначених цим Проспек-

том емісії;
- право набувати всіх прав за відповідним Договором поруки;
- право вимагати від Поручителя виконання всіх зобов’язань за Договором поруки;
- право на здійснення інших операції

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

повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Директор ТОВ «СКАГРО»  В.В. Савенко

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Россава»
2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13938877
4. Місцезнаходження емітента: вул. Комарова, буд. 14-А, м. Полтава, 36008
5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0532) 61-16-37, 51-02-37
6. Електронна поштова адреса: rossava@rossava.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.rossava.com.ua
8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення
Відповідно до рішення позачергових загальних зборів ПАТ «Россава», які відбулись 

22.02.2013 (протокол №1) :
- припинено повноваження членів наглядової ради товариства: Головка Володимира Ана-

толійовича (частка в статутному капіталі емітента 46,707%; перебував на посаді з 15.04.2011); 
Головка Валерія Анатолійовича (частка в статутному капіталі емітента 0%; перебував на по-

саді з 15.04.2011); Старишко Наталії Василівни (частка в статутному капіталі емітента 
0,00028%; перебувала на посаді з 15.04.2011); 

- обрано членами наглядової ради товариства строком на три роки: Головка Володимира 
Анатолійовича (частка в статутному капіталі емітента 46,707%; займає посаду генерального 
директор ПрАТ "Полімпекс"); Головко Світлану Анатоліївну (частка в статутному капіталі емі-
тента 15,314%; займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Торгсервісконсалт"); Старишко На-
талію Василівну (частка в статутному капіталі емітента 0,00028%; займає посаду інспектора 
відділу кадрів ПАТ "Россава"). 

На засіданні наглядової ради ПАТ "Россава" 22.02.2013 (протокол №1) головою наглядо-
вої ради строком на три роки обрано Головка Володимира Анатолійовича (частка в статутно-
му капіталі емітента 46,707%; займає посаду генерального директор ПрАТ "Полімпекс").

Всі вказані в повідомленні посадові особи письмової згоди на розкриття паспортних да-
них не надали, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Директор Легкіх Віктор Пе
трович. 

25.02.2013 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОССАВА»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИй 
ЛІКЕРОГОРІЛЧАНИй ЗАВОД «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА», 

код ЄДРПОУ 31597869, (далі — ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» або Товариство) повідо-
мляє про проведення 12 квітня 2013 року о 12.00 чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться за місцезнаходженням Товариства: 14005, м. Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38, 
у приміщенні ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» на другому поверсі, кабінет № 4. Реєстрація акці-
онерів для участі у Загальних зборах відбудеться 12 квітня 2013 року з 11.00 до 11.50 за місцем 
проведення зборів. Складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
відбудеться станом на 24.00 08 квітня 2013 року (понеділок). Для участі у Загальних зборах акціо-
нерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — до-
датково довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів):
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Встановлення кількісного складу, обрання членів та голови лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» за 2012 рік та 

визначення основних напрямів його діяльності на 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитку ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» за 

2012 рік, з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
8. Розгляд та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігів-

ська горілка».
9. Розгляд та затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка».
10. Розгляд та затвердження Положення про Правління ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка».
11. Розгляд та затвердження Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська го-

рілка».
12. Розгляд та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка».
13. Дообрання членів Правління Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладати-

муться з ними, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів від імені 
Товариства.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до 11.04.2013 (включно) акці-
онери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства (14005, м. Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38, кабі-
нет № 3 (1-ий поверх, відділ «Бухгалтерія») у робочі дні та в робочий час (з понеділка по п’ятницю, 
з 08.00 по 17.00, перерва з 12.00 по 13.00), а в день проведення зборів — також у місці їх прове-
дення. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Го-
лова правління Товариства Базалінський Ігор Васильович, контактна особа — головний бухгалтер 
Товариства Аникієнко Інна Михайлівна, тел. для довідок: (0462) 727127.

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

Звітний Попередній
Усього активів 26926 19788
Основні засоби, залишкова вартість 14524 1816
Фінансові інвестиції 3827 8527
Запаси 4123 4408
Сумарна дебіторська заборгованість 3175 3470
Грошові кошти та їх еквіваленти 177 445
Власний капітал,
в т.ч. нерозподілений прибуток

-19940 -23850
-31426 -25705

Статутний капітал 180 180
Довгострокові зобов’язанні 5682 7284
Поточні зобов’язання 41184 36354
Чистий прибуток (збиток) -5721 -5146
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 000 18 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 104 85

Голова правління ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка»  І.В. Базалінський

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОБАЗА №6»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство «Автоба-
за №6»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13551121
1.4. Місцезнаходження емітента: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 21-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412)396823
1.6. Електронна поштова адреса емітента: a.talko@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: www.stockmarket.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II: інформа-

ція про зміну складу посадових осіб емітента.
1.9. Дата дії, щодо якої розкривається інформація: (день, місяць, рік): 23.02.2013.

2. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «Автобаза №6» від 23.02.2013р., про-

токол №1, у зв'язку із змінами органів управління та контролю товариства відповідно 
до нової редакції статуту, приведеного у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні 
товариства», у складі посадових осіб ЗАТ «Автобаза №6» відбулися наступні зміни:

Призначено на посаду директора товариства Талько Олександра Миколайовича,
п-т: ВМ 887468, вид. 03.05.2000р. Богунським РВ УМВС України в Житомир-

ській обл. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 32,7536%. Попередні поса-
ди: головний економіст відділу по роботі із заставним майном ВАТ «Райффайзен Банк 
«Аваль»; директор ЗАТ «Автобаза №6» з 03.07.2009р. Обрано строком на 3 роки.

Призначено на посаду ревізора товариства Лавренюка Валерія Володимировича, 
паспорт: ВМ 792473, вид. 18.02.2000р. Баранівським РВ УМВС України в Житомир-
ській обл. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 32,6956%. Попередні по-
сади: провідний економіст відділу моніторингу та кредитування юридичних осіб 
ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль»; ревізор ЗАТ «Автобаза №6» з 03.07.2009р. Обрано 
строком на 3 роки.

Призначено на посаду голови наглядової ради товариства Фещенко Олександра 
Анатолійовича, паспорт: ВМ 831689, вид. 05.02.2000р. Богунським РВ УМВС України в 
Житомирській обл. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Попередня по-
сада: голова правління ПрАТ «ШБУ №19». Обрано строком на 3 роки.

Призначено на посаду члена наглядової ради товариства Фещенко Сергія Анатолі-
йовича, п-т: ВН 065421, вид. 14.12.2001р. Житомирським МВ УМВС України в Жито-
мирській обл. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Попередня посада: 
директор ПП «Еліт–Вікна №1». Обрано строком на 3 роки.

Призначено на посаду члена наглядової ради товариства Федорця Анатолія Васи-
льовича, паспорт: ВМ 415120, вид. 04.11.1997р. Корольовським РВ УМВС України в 
Житомирській обл. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Попередня по-
сада: водій Головного управління ветеринарної медицини в Житомирській обл. Об-
рано строком на 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не 
має.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор  Талько Олександр Миколайович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИй» 

(код за ЄДРПОУ 03358529), що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, 
проспект 40-річчя Жовтня, 93 повідомляє, що в Повідомленні про прове-
дення загальних зборів акціонерів, які відбудуться «02» квітня 2013 року, 
що було опубліковане в офіційному друкованому виданні «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №34(1538) від 
19.02.2013р. була допущена помилка. Преамбулу Повідомлення про прове-
дення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Готель Голосіївський» слід читати так:

«Публічне акціонерне товариство «Готель Голосіївський» (код за  
ЄДРПОУ 03358529), що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, проспект 
40-річчя Жовтня, 93, (далі — Товариство) повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «02» квітня 
2013 року об 11 годині 00 хв. за адресою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя 
Жовтня, 93, 2 (другий) поверх, конференц-зал». 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Державне підприємство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01074957.
1.4. Місцезнаходження емітента: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 68.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 3197070, 3195903.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bankobs2@railway.dn.ua.
1.7. Веб-сайт емітента: http://www.railway.dn.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додаткова використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.railway.dn.ua
1.9. Вид особливої інформації відповідно до вимог пункту 3 розділу IV Положення про 

розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу 
організатора торгівлі: факт лістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення
27.02.2013р. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» перевела до Котирувального списку ПФТС 2-го 

рівня лістингу відповідно до рішення Операційного управління №2702/2013/1 від 27.02.2013р. 
облігації відсоткові іменні у бездокументарній формі існування серії D номінальною вартістю 
1 000,00 тис. грн. у кількості 160 000 шт. «Державного підприємства «Донецька залізниця». 

У лістинг включено 100% облігацій випуску. Облігації були зареєстровані НКЦПФР 
10.05.2012р., свідоцтво №110/2/12. Інші цінні папери емітента у лістингу не перебувають.

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

відомленні.
3.2. В. о. начальника залізниці _____________ О. В. Заруба                  М. П. 27.02.2013

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКОЛОГООхОРОННА ФІРМА «КРЕОМАФАРМ», 

надалі — «Товариство» (місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Радищева, 3) повідомляє про 
проведення річних загальних зборів Товариства.

місце проведення річних загальних зборів: м. Київ, вул. Радищева, 3, кімната для проведення 
нарад;

дата та час проведення річних загальних зборів — 04 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв.;
час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах — 09 год. 30 хв.;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах — 09 год. 50 хв.;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах — 

29 березня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства. 

2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. 
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 р. 
7. Затвердження розміру та порядку виплати річних дивідендів. 
8. Попереднє схвалення значних правочинів. 
9. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження 

Статуту у новій редакції.
З матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних зборів та документами, не-

обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Радищева, 3, кімната для проведення нарад, з вівторка по четвер з 
09-30 до 12-30 за попереднім записом по тел.: /044/ 497-95-45. Відповідальна особа за ознайом-
лення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних зборів — Ра-
децька Вікторія Юріївна.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у 
терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється за місцем проведення річних загаль-
них зборів. Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу; представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформ-
лену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Довідки за телефоном: /044/ 4979545.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 54972 51042
Основні засоби 16780 16860
Довгострокові фінансові інвестиції 2744 2744
Запаси 8695 6589
Сумарна дебіторська заборгованість 17477 15282
Грошові кошти та їх еквіваленти 3878 4922
Витрати майбутніх періодів 37 -
Нерозподілений прибуток 23449 17936
Власний капітал 52880 47367
Статутний капітал 1800 1800
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2083 3666
Чистий прибуток(збиток) 17526 12013
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 123 131

ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМАФАРМ»

ПРАТ «ВОЗНЕСЕНСЬКА ПМК» 
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 09 квітня 2013 року  

о 10й годині за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої револю
ції, 281, офіс ПрАТ «Вознесенська ПМК» в каб. №5. Реєстрація акціонерів відбудеться 
за цією ж адресою в день проведення зборів з 09-00 до 09-45.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, а представники акціоне-
рів, крім паспорту — довіреність на право представляти інтереси акціонерів. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах — 09 квітня 
2013 року. З усіма документами, пов'язаними з питаннями порядку денного, можна 
ознайомитися у робочі дні з 09-00 до 12-00 в бухгалтерії підприємства. Відповідальна 
особа — Троянова А.А. Телефон для довідок: (05134) 55954.

Порядок денний:
1. Звіт керівних органів про результати фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Вознесенська ПМК» за 2012 рік.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
3. Розподіл прибутку ПрАТ «Вознесенська ПМК» за 2012 рік.
4. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Вознесенська ПМК».

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства 
 (тис. грн.)

Найменування показників Період
Звітний
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 9252 9850
Основні засоби 2166 2124
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 349 923
Сумарна дебіторська заборгованість 4003 4676
Грошові кошти та їх еквіваленти 471 62
Нерозподілений прибуток 203 109
Власний капітал 1029 880
Статутний капітал 51 51
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 8205 8970
Чистий прибуток (збиток) 203 109
Середньорічна кількість акцій (шт.) 204608 204608
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Директор ПрАТ «Вознесенська ПМК» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРТЕМБАНК» 

повідомляє
про внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, опубліко-

ваного в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №18 
за 28 січня 2013 року, що відбудуться 14 березня 2013року об 11год.00 хв., в приміщенні 
АТ «АРТЕМБАНК», за адресою місто Київ, вулиця Артема,буд.103, а саме: 

порядок денний  
чергових загальних зборів акціонерів доповнити наступними питаннями:

12. Про припинення повноважень та обрання членів Спостережної Ради банку.
13. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії банку.
Реєстрація акціонерів з 10год.00 хв до 10 год.55 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — на 

24 годину 07.03.13 р.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, що посвідчує особу) 

та ідентифікайний код, представники акціонерів — паспорт та доручення оформлене згідно 
вимог чинного законодавства.Для ознайомлення з проектами документів звертатися в 
прий мальню Банку (контактна особа Деребера С.П.) 

Довідки за телефонами: 4833082, 4833071.  Голова Правління О.Г.Білоненко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПОРТЕК»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 2 квітня 
2013 року об 11.00 год. за місцезнаходженням Товариства: м. Миколаїв, вул. Кірова, 244.

Реєстрація акціонерів проводитиметься 02.04.2013р. з 10.00 до 10.50 за місцем прове-
дення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: 27 березня 2013 р.
Порядок денний:

Обрання лічильної комісії.1. 
Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.2. 
Звіт ревізора за 2012 рік.3. 
Звіт Наглядової ради за 2012 рік.4. 
Вибори Наглядової ради.5. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.6. 
Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік.7. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-8. 

тися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представ-

никам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, засвідчену згідно вимог чин-
ного законодавства. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними 
з порядком денним Зборів, за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Кірова. 244, при-
міщення ПрАТ «Спортек», у робочі дні, з 10.00 до 12.00 год. Також за цією адресою акціонери 
Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного Зборів – не пізніш як за 20 днів до дати проведення Зборів, щодо виборів 
членів органів управління – не пізніш як за 7 днів до дати проведення Зборів.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний 2012 попередній 2011

Усього активів 2686,1 2541,1
Основні засоби 2499,8 2442,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8,2 8,4
Сумарна дебіторська заборгованість 116,6 45,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 61,5 44,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Власний капітал 245,3 245,3
Статутний капітал 280,4 280,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 35,8 30,6
Чистий прибуток (збиток) 208,7 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26703 26703
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 16

Довідки за телефоном: (0512) 675180.                                       Правління Товариства

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Шановний акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КАГАРЛИЦЬКЕ»!

Публічне акціонерне товариство «Кагарлицьке» (код ЄДРПОУ 00385905, адреса: 09200, 
Київська область, м. Кагарлик, вул. 9 Січня, 29) повідомляє про проведення 12 квітня 
2013 року о 12 годині чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Збори відбудуться 
за адресою: 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. Воровського, 16, актовий зал ПАТ «Кагар
лицький цукровий завод».

Реєстрація для участі у зборах відбудеться за місцем проведення зборів 12 квітня 
2013 року з 10 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв. згідно переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеного на 24 годину 8 квітня 2013 року. Для реєстрації акці-
онерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а їх представникам також 
довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Визначення кількісного складу Лічильної комісії, обрання Голови та членів Лічильної 

комісії.
3. Звіт Директора Товариства про діяльність у 2012 році.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність у 2012 році.
6. Затвердження балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
8. Щодо реалізації оборотних та необоротних активів підприємства.
9. Про схвалення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності за 2011 та 2012 роки, тис. грн.

Найменування показника 2011 р. 2012 р.
Усього активів 10 099 23 291
Основні засоби 2 298 2 727
Запаси 4 368 4 964
Довгострокові фінансові інвестиції 10 10
Сумарна дебіторська заборгованість 1 313 13 925
Грошові кошти та їх еквіваленти 89 10
Нерозподілений прибуток -1 019 7 000
Власний капітал 5 547 8 389
Статутний капітал 3 173 3 173
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1 987 4 285
Чистий прибуток (збиток) -310 7 981
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 104 103

Для ознайомлення з матеріалами зборів необхідно звертатись до Директора Товариства за 
адресою: 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. Якіра, буд.7, бухгалтерія. Дні та час прийому: 
робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Відповідальний 
за ознайомлення із документами — головний бухгалтер Лісова Т.М., (04573) 5-46-82.

Директор Товариства Лисюк В.В.,  (04573) 54682. 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГРІЧТРАНС»
Шановні акціонери, ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (Ідентифікаційний код 03150326, місцезнахо-

дження: 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 14), надалі — «Товариство», повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15.04.2013 р. об 
11.00 за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Набережнохрещатицька, 14, зал 
для проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 10.00 до 10.50 години 
15.04.2013 р. за місцем проведення Загальних зборів.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. 
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
4. Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту 
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік. При-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2012 рік. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати за 2012 рік. Визначення 

ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів. 
9. Прийняття рішення про погодження правочинів, здійснених Товариством протягом 2012 

року, та вчинення значних правочинів (попереднє схвалення). 
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень і обрання членів ревізійної 

комісії.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 809,1 1964,7
Основні засоби 1,9 21,5
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 3,9 3,5
Сумарна дебіторська заборгованість 499,5 1657,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 5,4
Нерозподілений прибуток -1694,6 -988,6
Власний капітал 396,1 1102,1
Статутний капітал 2090,7 2090,7
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 205,8 741,2
Чистий прибуток (збиток) -706 -318,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 049 725 2 049 725
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт), доручення на право участі в Загальних зборах, оформлене належним 
чином (для представників акціонерів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 
кінець дня 09.04.2013 р.

З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів можна 
ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 14, у 
робочі дні з 10:00 до 16:00, попередньо зателефонувавши: (044)593-13-30 (відповідальна осо-
ба Ковба Марина Сергіївна) та/або надіславши лист на адресу Товариства з бажаною датою та 
часом зустрічі. Інформація також розміщена на сайті Товариства: http://torgrichtrans.jimdo.com.

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

Директор Ніколаєнко І.І.,  21.02.2013р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЕЛЕКТРОхІМІЧНИх ПОКРИТТІВ» 

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори 
акціонерів відбудуться 02 квітня 2013 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Мельнико
ва, 2/10, технічний кабінет №1 ДАхК «Артем».

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт директора.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізора.
5. Затвердження річного звіту.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Затвердження нової редакції статуту.

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

звітний попередній
Усього активів 441 546
Основні засоби 2104 2119
Запаси 13 9
Сумарна дебіторська заборгованість 376 454
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 30
Нерозподілений прибуток -1623 -1699
Власний капітал -946 -1061
Статутний капітал 124 124
Поточні зобов’язання 1673 1877
Чистий прибуток (збиток) 76 67
Середньорічна кількість акцій (шт.) 495712 495712
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Реєстрація учасників зборів з 14.00 до 14.45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 

27.03.13р.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери 

можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельнико-
ва, 2/10, приміщення товариства, приймальня. Посадова особа відповідальна за порядок 
ознайомлення з документами — директор Галінський О.В.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціо-
нерів — доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та 
паспорт.

Директор

ДО УВАГИ ІНВЕСТОРІВ

ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС»
Відповідно до умов випуску облігацій ТОВ «Круїз Делюкс» серії А, відсоткова ставка на 

другий відсотковий період встановлюється у розмірі 14 % (чотирнадцять відсотків річних).
Викуп облігацій відбудеться 02–04.04.2013 р., за умови подання власником облігацій 

повідомлення про намір здійснити викуп, оформленого відповідно до умов випуску, на 
адресу Емітента.

Директор ТОВ «Круїз Делюкс» __________________  Горобець А.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕДСЬКО  УКРАЇН
СЬКА ГРУПА  «SU GROUP», код ЄДРПОУ 23534069, повідомляє що за пропозиці-
єю акціонера Товариства до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «SU GROUP», 
які призначені на 02.04.2013 року о 14-00 годині за місцевим часом за адресою: 02121, 
м Київ, вул.Вірменська, 5-А, додатково внесено питання порядку денного:

5. Про внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «SU GROUP». 
За інформацією звертатися за телефоном (044) 563-55-55.
Генеральний директор ПрАТ «SU GROUP»  Федоренко А.Ю.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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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 «ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство. 1.3. Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ емітента: 22121000. 1.4. Місцезнаходження емітента: 69089, Запорізька об-
ласть, м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 113. 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 
0612265220. 1.6. Електронна поштова адреса емітента: vat22121000@estock.com.ua. 1.7. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.vhpp.pat.ua. 1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення.  Згідно інформації, отриманої Емітентом 26 лютого 2013 року від Депо-
зитарія, відбулися зміни в реєстрі власників іменних цінних паперів ПрАТ «ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі  Товариство), у зв’язку з чим:  юридична особа  
ТОВ «Агробізнес» (Код ЄДРПОУ: 30493070, Місцезнаходження: 69032, м.Запоріжжя, вул.Верх-
ня,1), яка володіла пакетом цінних паперів у розмірі 32 152 простих іменних акцій, що становить 
0,875% Статутного капіталу Товариства, на даний момент акціями Товариства не володіє; розмір 
пакету акцій юридичної особи  ТОВ «Колос» (Код ЄДРПОУ: 31775414, Місцезнаходження: 69039, 
м.Запоріжжя, вул.Українська,96), яка володіла 551 855 акціями, збільшився на 32 152 простих 
іменних акцій, що становить 0,875% Статутного капіталу Товариства, і на даний момент власник 
володіє пакетом ЦП у розмірі 584 007 простих іменних акцій, що складає 15,894% СК Товариства. 

3. Підпис. 3.1. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 3.2. Найменування 
посади:  Генеральний директор   Шевченко Костянтин Сергійович      М.П.

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акцiонерне товариство. 1.3. Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ емітента: 00378218. 1.4. Місцезнаходження емітента: 07300, Київська 
обл., м.Вишгород, вул.Набережна,буд.7/1. 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 
0615358018. 1.6. Електронна поштова адреса емітента: sitat@berdyansk.net. 1.7. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. 
bhk.pat.ua. 1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 
і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення.  Згідно інформації, отриманої Емітентом 26 лютого 2013 року від Де-
позитарія, відбулися зміни в реєстрі власників іменних цінних паперів ПАТ «БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІ-
БОКОМБІНАТ» (надалі  Товариство), у зв’язку з чим:  юридична особа  ТОВ «Колос» (Код ЄД-
РПОУ: 31775414, Місцезнаходження: 69039, м.Запоріжжя, вул.Українська,96), яка володіла 
пакетом цінних паперів у розмірі 605 463 простих іменних акцій, що становить 18,667% Статут
ного капіталу Товариства, на даний момент акціями Товариства не володіє;   розмір пакету акцій 
юридичної особи  ТОВ «Агробізнес» (Код ЄДРПОУ: 30493070, Місцезнаходження: 69032, 
м.Запоріжжя, вул.Верхня,1), яка володіла 118 368 акціями, збільшився на 605 463 простих імен-
них акцій, що становить 18,667% Статутного капіталу Товариства, і на даний момент власник 
володіє пакетом ЦП у розмірі 723 831 простих іменних акцій, що складає 22,317% СК Товариства. 

3. Підпис. 3.1. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 3.2. Найменуван-
ня посади:  Генеральний директор Матях Євген Вікторович М.П.

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 
«ЗАПОРІЖАВТОТРАНС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акцiонерне товариство. 1.3. Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ емітента: 03116795. 1.4. Місцезнаходження емітента: 69063, Запорізька 
обл., м. Запоріжжя, вул.Свердлова,буд.30. 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 
0612138587. 1.6. Електронна поштова адреса емітента: ZAPAVTOTRANS@lki.zp.ua. 1.7. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www.avtotrance.pat.ua. 1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
 Згідно інформації, отриманої 26 лютого 2013 року Емітентом від Депозитарія, відбулися 

зміни в реєстрі власників іменних цінних паперів ПАТ «ЗАПОРІЖАВТОТРАНС» (надалі  Товари-
ство), у зв’язку з чим:

 розмір пакету цінних паперів фізичної особи, яка володіла 528 488 акціями, збільшився на 
2 768 штук, що становить 0,071% Статутного капіталу Товариства, і на даний момент власник 
володіє пакетом ЦП у розмірі 531 256 простих іменних акцій, що складає 13,695% СК Товариства;

 розмір пакету цінних паперів фізичної особи, яка володіла 783 340 акціями, збільшився на 
2 005 штук, що становить 0,052% Статутного капіталу Товариства, і на даний момент власник 
володіє пакетом ЦП у розмірі 785 345 простих іменних акцій, що складає 20,245% СК Товариства. 

3. Підпис. 3.1. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 3.2. Найменування 
посади.  Голова правління Фіщук Олексій Васильович М.П.

Особлива інформація емітента
1.1 Повне найменування емітента: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АРСЕНАЛ-РЕЗЕРВ»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32977112
1.4 Місцезнаходження емітента: 69035, м. Запоріжжя, вул. Правди, 53
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (061)2205536 (061)2205537
1.6 Електронна поштова адреса емітента: emitent@arsenal.com
1.8. Вид особливої інформації: Зміна у складі посадових осіб емітента
На підставі рішення загальних зборів ТОВ «Арсенал-резерв» від 27.02.2013 року, за 

власним бажанням з посади директора ТОВ «Арсенал-резерв» з 28.02.2013 року звіль-
нений Розумович А.І. (паспорт: серія СЮ № 172200, виданий Ленiнським РВ УМВС Укра-
їни в Запорiзькiй областi, 18.02.2010 р.). На цій посаді він працював з 10.10.2005 року по 
22.02.2013 року. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розумович А.І. не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента.

На підставі рішення загальних зборів ТОВ «Арсенал-резерв» від 27.02.2013 року, у 
зв’язку iз звільненням за власним бажанням Розумовича А.I., Калагастов Р.Ю. (паспорт: 
серія СВ 484478, виданий Заводським РВ УМВС України в Запорiзькiй області, 20.12.2001 
р.) призначений на посаду виконуючого обов’язки директора ТОВ «Арсенал-резерв» з 01 
березня 2013 року. Судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом остан-
ніх семи років займав посаду заступника та виконавчого директора ТОВ «Арсенал-ре-
зерв». Призначений на посаду тимчасово (до призначення директора на постiйнiй осно-
ві). Калагастов Р.Ю. не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-

ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ»
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Бердян-

ський завод підйомно-транспортного обладнання»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01124980
1.4. Місцезнаходження емітента: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Горького, буд. 7;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0615371076;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bzpto@zp.ukrtel.net ;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.bzpto.com.ua/ ;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента.
2. Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Бер-
дянський завод підйомно-транспортного обладнання» (надалі – Товариство), про-
токол №38 від 26 лютого 2013 року, виникла особлива інформація щодо зміни 
складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано з 26 лютого 2013 року Сігнаєвського Вячеслава Григоровича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) Генеральним директором Товариства 
строком на 3 (три) роки. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональ-
ному складі посадових осіб є рішення Наглядової ради Товариства про обрання 
Генерального директора Товариства у зв’язку з закінченням його терміну повнова-
жень. Протягом своєї діяльності посадова особа перебувала на посаді Генерально-
го директора ПАТ «БЗПТО» та на посаді Генерального директора ВАТ 
«Бамбудiндустрiя».

Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не 

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Сiгнаєвський Вячеслав Григорович                                                       (26.02.2013)
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НАГЛЯДОВА РАДА

ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»

(місцезнаходження: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок, 2)
Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі  товариство), проведення 
яких призначено на 08 квітня 2013 року о 12.00 год. за адресою: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєв-
ської дивізії, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля, розташованого на 1му по-
версі адміністративного корпусу. 

Порядок денний:
1. Затвердження умов Договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу ПУБЛІЧ-

НОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАРФІН БАНК». 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів товари-

ства. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.  
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 фінансовий рік.
4. Затвердження звіту про діяльність Наглядової Ради товариства за 2012 фінансовий рік. 
5. Затвердження звіту Правління товариства про результати фінансово-господарської діяль-

ності за 2012 фінансовий рік. 
6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2012 фінансовий рік. 
8. Визначення кількісного складу Наглядової Ради товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради товариства.
11. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНого акціонерного товариства  
«Науково-виробниче підприємство «ВЕГА» (тис. грн.)

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів 811,5 952,1

Основні засоби 2165,5 2126,7
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 351,9 52,3
Сумарна дебіторська заборгованість 402,0 184,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 57,6 205,3
Нерозподілений прибуток 609,2 672,1
Власний капітал 10830,0 10938,9
Статутний капітал 10000,0 10000,0
Довгострокові зобов’язання  
Поточні зобов’язання 154,6 191,1
Чистий прибуток(збиток) 63 46
Середньорічна кількість простих акцій, шт. 40000000 40000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 31

Акціонери можуть за окремим запитом ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що 
будуть розглядатися на річних загальних зборах акціонерів товариства, за адресою: м. Одеса, вул. 
25ї Чапаєвської дивізії, буд. 2, каб. 401, приймальня, а в день проведення загальних зборів за 
місцем їх проведення.  Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами  - Голова Правління товариства Різой О.Я.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах това-
риства: 02 квітня 2013 року станом на 24 год.   

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах то-
вариства: 1000 год. 08 квітня  2013 року за місцем проведення річних загальних зборів товариства.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах 
товариства: 1145 год. 08 квітня 2013 року за місцем проведення річних загальних зборів товари-
ства.

Для участі у річних загальних зборах товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт,  
а представникам акціонерів  паспорт та довіреність на право участі та голосування на річних за-
гальних зборах товариства, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Телефон для довідок: (0482) 44-52-71.                                          Наглядова Рада товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД«АКЦЕНТ»
(код ЄДРПОУ: 19264925, місцезнаходження: 69057, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 11)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 
2013 року  1000 за місцезнаходженням Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт  генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства у 2012 році та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради .
4. Звіт  Ревізійної комісії 
5. Затвердження річного звіту Товариства
6.  Порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 791 724
Основні засоби 186 44
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 545,2 585,6

Сумарна дебіторська заборгованість 90 91
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 3
Нерозподілений прибуток 1262 1171
Власний капітал 1805 1660
Статутний капітал 14 14
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 235 235
Чистий прибуток (збиток) 44 55
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1384919 1384919
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 900 до 955 . Для 
реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно пред’явити паспорт, представникам акці-
онерів – доручення на право участі у зборах, засвідчене згідно вимог діючого законодавства, та 
паспорт. Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно 
порядку денного та надати письмові пропозиції до Генерального директора Товариства в робочі 
дні з 1000 до 1600 за адресою: 69057, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 11. Пропозиції приймаються у 
строк до 20 березня 2013 року. Телефон для довідок (061)226-02-81.   

Генеральний директор ПАТ «Завод«Акцент»     О.Н. Тімченко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВДІЇВСЬКИЙ АГРОХІМ»

(код за ЄДРПОУ 21396213, місцезнаходження: вул. Сіверська, буд. 71, с. Авдіївка, Со-
сницький р-н, Чернігівська обл., 16110) повідомляє про проведення річних Загальних збо-
рів акціонерів товариства 23 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою вул. Сіверська, 
буд. 71, с. Авдіївка, Сосницький р-н, Чернігівська обл., 16110 (актовий зал на 2 поверсі). 
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 23 квітня 
2013 року з 14:30 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціоне-
ру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, 
який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує при-
значення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформа-
цію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведеного облікового реєстру 
власників цінних паперів): 17 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: об-

рання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: об-

рання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних 
зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік. 
6. Розподіл збитку за результатами діяльності у 2012 році.
7. Прийняття рішення про вчинення значного правочина з відчуження об’єкта нерухо-

мого майна Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний
2012 рік

попередній
2011 рік 

Усього активів 327,5 330,5
Основні засоби 123,1 134,1
Довгострокові фінансові інвестиції 6,0 6,0
Запаси 99,8 86,8
Сумарна дебіторська заборгованість 97,8 98,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 4,8
Нерозподілений прибуток 260,0 209,2
Власний капітал 121,5 172,3
Статутний капітал 55,6 55,6
Довгострокові зобов’язання  
Поточні зобов’язання 206,0 158,2
Чистий прибуток (збиток) 50,8 82,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 222.352 222.352
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
адресою: вул. Сіверська, буд. 71, с. Авдіївка, Сосницький р-н, Чернігівська обл., 16110 
(приміщення бухгалтерії на 1 поверсі) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення 
зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Директор Мовчан Свя-
тослав Миколайович, тел. (04655) 2-61-42.

Наглядова рада ПрАТ «Авдіївський агрохім»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Закрите акцiонерне товариство "Маршал"

1.2. Організаційно-правова форма емітента
Закрите акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента
01021, Печерський р-н, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, н.п. №43

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
31812657

1.5. Міжміський код та телефон емітента
(044) 2321509

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
ААВ №777299

1.7. Дата державної реєстрації
14.06.2012

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації

marshal.emitent.org.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 35767.1 36105.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1.6 3.4
Довгострокові фінансові інвестиції 34712.8 34712.8
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 114.0 90.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 4.7 364.6
Власний капітал 35260.1 35427.6
Статутний капітал 18200.0 18200.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17060.1 17060.1
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 507.0 677.0
Чистий прибуток (збиток) 167.5 8006.6
Вартість чистих активів 35260.1 35427.6

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Виконавчий орган. Одноособовий - директор. Отримує винагороду вiдповiдно до умов укладе-

ного контракту та штатного розпису. Наглядова рада. Кiлькiсть засiдань за звiтний рiк  1. Кiлькiсть 
членiв  4 особи. Кiлькiсть представникiв акцiонерiв, що володiють бiльше 10 вiдсоткiв акцiй  3 
особи. Кiлькiсть представникiв акцiонерiв, що володiють менше 10 вiдсоткiв акцiй  1 особа. 
Кiлькiсть представникiв акцiонерiв  юридичних осiб  4 особи. Члени Наглядової ради не отриму-
ють винагороди. Ревiзiйна комiсiя Кiлькiсть засiдань за звiтний рiк - 0. Кiлькiсть членiв - 2 особи.

Інформація про посадових осіб емітента.
Директор  Живiцький Дмитро Олександрович, 1978 р.н., 11 років стажу керівної роботи. По-

вноваження визначено Статутом. Винагорода не сплачувалась. Інших даних немає.
Відомостей по іншим посадовим особам немає.
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв)
Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

засновни-
ка та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/
або учаснику (від загальної 

кількості)

ПП "Лiк" 32203303 02099Україна м. Київ 
вул. Ялтинська, 5-б

8.723000000000

ЗАТ "Київський Мiжнародний 
контрактовий ярмарок"

21645267 01021Україна м. Київ 
Iнститутська, 25

25.145000000000

ТОВ Iндустрiальний 
маркетинг"

32070943 01011Україна м. Київ 
Кiквiдзе, 11

12.672000000000

ТОВ Iнвестицiйна агенцiя 
"Енергiя"

32203247 02099Україна м. Київ 
Ялтинська, 5-б

23.520000000000

ТОВ "Агенцiя "Комерцiйна 
графiка"

23500581 03113Україна м. Київ 
просп. Перемоги, 56

3.790000000000

ТОВ "Євроiндекс" 19029957 03113Україна м. Київ 
просп. Перемоги, 56

3.750000000000

ТОВ "Магiстраль" 24547654 03148Україна м. Київ 
Пшенична, 8

5.750000000000

Корпорацiя "ЕкспоФорум" даних 
немає

94530США, Калiфорнiя 
Ель Керiто 11100, Сан 
Пабло Авеню С’ют 203

16.650000000000

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)

Усього 100.000000000000
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депо-

зитарній системі України Зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у де-
позитарній системі України, протягом звітного періоду не відбувалась.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата проведення 01.01.1900
Кворум зборів** 0.000000000000

Опис Загальнi збори акцiонерiв ЗАТ "Маршал" у 2011 роцi не вiдбувались у зв'язку з 
вiдсутнiстю грошей на це у Товариствi.

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього 

періоду
За результатами періоду, що 

передував звітньому
за простими 

акціями
за привілейова-
ними акціями

за простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну 
акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання диві-
дендів
Дата виплати дивідендів
Опис У зв'язку з вiдсутнiстю грошей на Товариствi дивiденди не 

сплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ЗАТ «МАР-

ШАЛ» за рiк, що закiнчився 31.12.2011 р. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
Акцiонерам та Правлiнню ЗАТ «МАРШАЛ» Вступний параграф: Основнi вiдомостi про емiтента: 
Закрите акцiонерне товариство «МАРШАЛ» Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та 
органiзацiй України: 31812657 Мiсцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 28/2, 
н. п. 43 Дата державної реєстрацiї: 24.12.2001 р. Звiт щодо фiнансової звiтностi Ми провели ауди-
торську перевiрку фiнансової звiтностi ЗАТ «МАРШАЛ» (надалi ? Товариство), яка включає Баланс 
станом на 31.12.2011 року, Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк. Вiдповiдальнiсть 
управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 
складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає 
потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих ви-
кривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю 
є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас 
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання 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 аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 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 аудитор-
ських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi 
внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi ви-
користаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персона-
лом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та 
прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, 
фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ЗАТ «МАР-
ШАЛ» станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати за 2011 рiк у вiдповiдностi до 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i 
нормативних актiв Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обу-
мовлено вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку: 1. На нашу думку, 
iнформацiя за видами активiв, про зобов’язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових 
звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та 
чинного законодавства України. 2. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, 
що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством 
термiни наведено достовiрно. 3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено 
у формi 2 «Звiт про фiнансовi результати» i вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського 
облiку, зокрема 15 «Доходи», 16 «Витрати». 4. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Мето-
дичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвер-
дженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування 
iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр 
розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 35260,1 тис. грн. Рiзниця 
мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 17060,1 тис. грн. 
Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає 
частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 5. На нашу думку, твердження управлiнського 
персоналу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента  наведено достовiрно. На нашу 
думку твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-
господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв 
(вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондо-
вий ринок») не вiдбувались  наведено достовiрно. 6. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання 
вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку для емiтентiв  акцiонерних товариств 
не визначенi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7. За результатами 
перевiрки фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу 
одержаної необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСА 570, аудитори пiдтверджують можливiсть То
вариства продовжувати безперервно функцiонувати не менше одного року пiсля закiнчення 
звiтного перiоду, що перевiрявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно 
до мiжнародних стандартiв аудиту аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна 
й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства. 8. Вiдповiдно до МСА 720 зазначаємо про 
вiдсутнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Державнiй комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю. 9. Виконання значних 
правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» не виявлено. 10. Зауваження 
щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до За-
кону України «Про акцiонернi товариства», вiдсутнi. 11. Вiдповiдно до МСА 240 ризик суттєвого 
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викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства оцiнено аудитором як низький. Основнi 
вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська компанiя «Столиця» Код 37388196 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого 
Аудиторською палатою України: № 4403 вiд 23 грудня 2010 року Мiсцезнаходження юридичної 
особи: 02121, м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83 Телефон (факс) юридичної особи: 0442849355 
Дата i номер договору на проведення аудиту: 14.06.2012 р. № 14062012/01 Дата початку та дата 
закiнчення проведення аудиту: 14.06.2012 р. ? 21.06.2012 р. Аудитор _______ Мейстер О.Ю. 
Сертифiкат аудитора № 006319, виданий рiшенням АПУ вiд 20.07.2007 р. Директор ТОВ «Аудитор-
ська компанiя «Столиця» ______ Перерва Л. М. Сертифiкат аудитора № 006713, виданий рiшенням 

АПУ вiд 14.07.2010 р. МП Дата аудиторського висновку: 21.06.2012 р.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення 27.02.2013р.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Директор    Живiцький Дмитро Олександрович
  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.02.2013р.

(дата)

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБЛАСНІ ШЛЯХИ»

код за ЄДРПОУ 03331890, місцезнаходження згідно з реєстраційними  документами: 
65029 Одеська обл., м.Одеса, вул. Дідріхсона, буд.27 повідомляє про проведення річних 
загальних зборів акціонерів, які призначені на  11 квітня 2013 року об 11.00. за адресою: 
66300 Одеська обл., м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 281 (промислова база товариства, 
кабінет начальника дільниці). 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем 
проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку  акціонерів, які мають право на 
участь  у загальних зборах, складеному станом на 24.00 05 квітня 2013 р. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу 
акціонера або його представника, представникам акціонерів додатково мати довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту ревізора.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних ди-

відендів
8. Затвердження кодексу корпоративного управління.
9. Прийняття рішення щодо ліквідації приміської дільниці товариства
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 

протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх гранич-

ної сукупної вартості.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведен-

ня загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з поряд-
ком денним,  за адресою: 65029 м.Одеса, вул. Дідріхсона, буд.27, кабінет корпоративного 
секретаря, у вівторок та  середу  з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх 
проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – корпоративний секретар Тимофєєва Надія Володимирівна. Письмові 
пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення 
зборів.

Тел. (048) 7943690    
 Наглядова рада 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ  «Обласні шляхи»  (тис. грн.)
Найменування показника період

2011 рік 2012 рік
Усього активів 646,8 921,4
Основні засоби 358,9 99,9
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси  
Сумарна дебіторська заборгованість 94,6 8,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 185,5 670,3
Нерозподілений прибуток 37,9 39,0
Власний капітал 466,9 468,0
Статутний капітал 397,0 397,0
Довгострокові зобов’язання  
Поточні зобов’язання 179,9 453,4
Чистий прибуток (збиток) 0,8 1,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 588 000 1 588 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 10

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД»
(код ЄДРПОУ: 03450181, місце знаходження: 69083, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Схід-

на, буд. 9) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться «12» квітня 2013 року о 12.00 
годині за адресою: 69013, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 9, кімната № 54.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання  голови,  секретаря  та  лічильної  комісії  зборів, затвердження  порядку проведен-

ня загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд  звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом не 

більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, та надання повноважень  на укладання 
таких правочинів.

8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту 
проведення загальних зборів.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства  шляхом затвердження його нової редакції. Об
рання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечен-
ня реєстрації його в органах державної реєстрації. 

10. Прийняття рішення про продаж основних фондів Товариства.
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 

год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 08.04.2013 
року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представни-
кам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних 

зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх пред-
ставники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 08.00 до 
16.00 год. за адресою: 69083, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Східна, буд. 9, кабінет № 55, і в 
день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Коцур Олександр Михайлович. Теле-
фон для довідок: (061)213-00-49.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 989.0 1047.6
Основні засоби 963.0 1024.5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси   4.5  5.0
Сумарна дебіторська заборгованість 20.8 17.4
Грошові кошти та їх еквіваленти   0.7   0.7
Нерозподілений прибуток 1419.6 1367.8
Власний капітал    897.6 949.4
Статутний капітал     37.5 37.5
Довгострокові зобов'язання   0 0
Поточні зобов'язання     91.4 98.2
Чистий прибуток (збиток)    51.8 86.9
Середньорічна кількість  акцій (шт.) 150120 150120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
Наглядова рада ПАТ «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ФОРЕКС ЕМЕМСІС ГРУП”

(код за ЄДРПОУ: 38239059,
 місцезнаходження: 01601,  м. Київ,  вул. Мечникова, буд. 2А)

повідомляє про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства, які відбудуться 8 квітня 2013 року об 11:00 годині за адресою: 01601, 
м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2А, 20 поверх, кабінет Генерального директора № 3, наступ-
ними питаннями:

11. Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  Голови та членів Наглядової 
ради. Обрання нового складу Наглядової ради.

12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Нагля-
дової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

13. Затвердження рішення Установчих зборів від 21.05.2012р. щодо визначення вну-
трішніх положень, необхідних в діяльності Товариства, та їх затвердження.

Телефон для довідок: (044) 499-40-78.
Наглядова рада ПАТ “Форекс ЕМЕМСІС Груп”
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Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Шановні акціонери! 
Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод металевих конструкцій» повідомляє 

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «Запорізький завод металевих конструкцій»  (надалі  Товариство), які відбудуться 11 
квітня 2013 року о 10:00, за адресою: Україна, 69008, м. Запоріжжя, територія Товариства, 
побутовий корпус, 2-й поверх, актовий зал.

Реєстрація учасників річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – 
Загальні збори)  буде проводитися 11 квітня 2013 року з 09:00 до 09:45 за місцевим часом за 
місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, пред-
ставникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). 
Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноважен-
ня представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та 
виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника 
діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). 

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера 

Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин 05 квітня 2013 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2012 р.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком 

денним Загальних зборів, у робочі дні (крім вівторка та четверга) в період з 11 березня 
2013 року до 11 квітня 2013 року з 10:00 до 13:00 години за адресою: Україна, 69008, м. За-
поріжжя, територія Товариства, будівля заводоуправління, 1й поверх, 8 кабінет. Телефон 
для довідок: (061) 2897985, контактна особа – Масюк Олег Петрович. Крім того, за цією ж 
адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо по-
рядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних збо-
рів.

З повагою 
Генеральний директор ПАТ «ЗЗМК»  В.Ф. Шелуханський

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

ТА ІНФОРМАТИКИ В СУДНОБУДУВАННІ” 
(код за ЄДРПОУ 14309037) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 04 квітня 2013 р.  об 11:00  за місцезнаходженням Товариства за 
адресою:  м.Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 2-А, зал засідань кімната 418. Реєстрація акціонерів 
відбуватиметься  з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.   Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 29 березня 2013 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Визначення типу організаційно-правової форми та зміна найменування товариства.

4. Затвердження нової редакції Статуту, у тому числі у зв’язку зі  зміною найменування та  
приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 

5. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, затвердження порядку ліквідації, порядку 
розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

6. Створення комісії з ліквідації Товариства.
7. Надання повноважень голові та членам комісії з ліквідації Товариства
Для участі у позачергових зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, 

представникам акціонерів  документ, що посвідчує особу та довіреність, засвідчену згідно вимог 
чинного законодавства. Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами 
пов’язаними з порядком денним позачергових загальних зборів у робочі дні з   1000 до 1200 за 
адресою місцезнаходження Товариства, в приймальні Голови правління кімната 408. Особа від-
повідальна за ознайомлення –  Горбунова Ніна Василівна.

Тел. для довідок (0512) 341076                                                Наглядова рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕНСЬКА ФІРМА «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» 

(надалі Товариство) місцезнаходження:  вул. Князя Володимира, буд.111, м. Рівне, 33009, 
Україна. ПОВІДОМЛЯЄ про скликання 04 квітня 2013 року о 10:00 год. зборів акціонерів в залі 
засідань (2 поверх)  адмінприміщення за місцезнаходженням товариства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 04.04.2013 року з 8.00 до 9.45 год. за місцем про-
ведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24.00 год. 
29.03.2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: затвердження регла-

менту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови, секретаря зборів та 
лічильної комісії.

2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2012 рік.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 
рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства за 

2012 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік, строку та порядку 

виплати дивідендів.
7. Збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існую-

чої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Приватне розміщення акцій. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій та 

проспекту емісії акцій.
9. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких 

прийнято рішення про приватне розміщення.
10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: 

прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо за-
планований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження ре-
зультатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодав-
ством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) 
у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного ка-
піталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийнят-
тя рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, 
який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкова-
ному органі.

11. Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються по-

вноваження: отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання 
свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення 
(у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій); проводити дії щодо забез-
печення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких при-
йнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; 
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право 
вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання голови та членів правління Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 
15. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
17. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-

тягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної сукупної вартості.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 
години, а в день проведення загальних зборів  також у місці їх проведення. Відповідальна особа 
– в.о. голови правління Чернієнко Олена Олександрівна. Телефони для довідок : 0362633044. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) 
(показники за попередній рік у цьому повідомлені не відповідають показникам за 2011 рік, 
опублікованим у 2012 році, в зв’язку з переходом ведення Товариством звітності за МСФЗ)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 859,2 886,5
Основні засоби 717,8 780,5
Довгострокові фінансові інвестиції - 
Запаси 109,6 79,1
Сумарна дебіторська заборгованість 19,5 15,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 7,7
Нерозподілений прибуток 839,0 774,3
Власний капітал 589,4 654,1
Статутний капітал 15,2 15,2
Довгострокові зобов'язання  
Поточні зобов'язання 269,8 232,4
Чистий прибуток (збиток) (167,0) (64,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1439 1439
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 12
Правління товариства

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Шановні акціонери! 
Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод металевих конструкцій» повідомляє 

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «Запорізький завод металевих конструкцій»  (надалі  Товариство), які відбудуться 11 
квітня 2013 року о 10:00, за адресою: Україна, 69008, м. Запоріжжя, територія Товариства, 
побутовий корпус, 2-й поверх, актовий зал.

Реєстрація учасників річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – 
Загальні збори)  буде проводитися 11 квітня 2013 року з 09:00 до 09:45 за місцевим часом за 
місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, пред-
ставникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). 
Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноважен-
ня представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та 
виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника 
діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). 

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера 

Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин 05 квітня 2013 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2012 р.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком 

денним Загальних зборів, у робочі дні (крім вівторка та четверга) в період з 11 березня 
2013 року до 11 квітня 2013 року з 10:00 до 13:00 години за адресою: Україна, 69008, м. За-
поріжжя, територія Товариства, будівля заводоуправління, 1й поверх, 8 кабінет. Телефон 
для довідок: (061) 2897985, контактна особа – Масюк Олег Петрович. Крім того, за цією ж 
адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо по-
рядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних збо-
рів.

З повагою 
Генеральний директор ПАТ «ЗЗМК»  В.Ф. Шелуханський

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

ТА ІНФОРМАТИКИ В СУДНОБУДУВАННІ” 
(код за ЄДРПОУ 14309037) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 04 квітня 2013 р.  об 11:00  за місцезнаходженням Товариства за 
адресою:  м.Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 2-А, зал засідань кімната 418. Реєстрація акціонерів 
відбуватиметься  з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.   Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 29 березня 2013 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Визначення типу організаційно-правової форми та зміна найменування товариства.

4. Затвердження нової редакції Статуту, у тому числі у зв’язку зі  зміною найменування та  
приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 

5. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, затвердження порядку ліквідації, порядку 
розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

6. Створення комісії з ліквідації Товариства.
7. Надання повноважень голові та членам комісії з ліквідації Товариства
Для участі у позачергових зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, 

представникам акціонерів  документ, що посвідчує особу та довіреність, засвідчену згідно вимог 
чинного законодавства. Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами 
пов’язаними з порядком денним позачергових загальних зборів у робочі дні з   1000 до 1200 за 
адресою місцезнаходження Товариства, в приймальні Голови правління кімната 408. Особа від-
повідальна за ознайомлення –  Горбунова Ніна Василівна.

Тел. для довідок (0512) 341076                                                Наглядова рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕНСЬКА ФІРМА «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» 

(надалі Товариство) місцезнаходження:  вул. Князя Володимира, буд.111, м. Рівне, 33009, 
Україна. ПОВІДОМЛЯЄ про скликання 04 квітня 2013 року о 10:00 год. зборів акціонерів в залі 
засідань (2 поверх)  адмінприміщення за місцезнаходженням товариства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 04.04.2013 року з 8.00 до 9.45 год. за місцем про-
ведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24.00 год. 
29.03.2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: затвердження регла-

менту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови, секретаря зборів та 
лічильної комісії.

2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2012 рік.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 
рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства за 

2012 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік, строку та порядку 

виплати дивідендів.
7. Збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існую-

чої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Приватне розміщення акцій. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій та 

проспекту емісії акцій.
9. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких 

прийнято рішення про приватне розміщення.
10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: 

прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо за-
планований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження ре-
зультатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодав-
ством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) 
у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного ка-
піталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийнят-
тя рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, 
який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкова-
ному органі.

11. Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються по-

вноваження: отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання 
свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення 
(у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій); проводити дії щодо забез-
печення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких при-
йнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; 
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право 
вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання голови та членів правління Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 
15. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
17. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про-

тягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру пра-
вочинів та їх граничної сукупної вартості.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 
години, а в день проведення загальних зборів  також у місці їх проведення. Відповідальна особа 
– в.о. голови правління Чернієнко Олена Олександрівна. Телефони для довідок : 0362633044. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) 
(показники за попередній рік у цьому повідомлені не відповідають показникам за 2011 рік, 
опублікованим у 2012 році, в зв’язку з переходом ведення Товариством звітності за МСФЗ)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 859,2 886,5
Основні засоби 717,8 780,5
Довгострокові фінансові інвестиції - 
Запаси 109,6 79,1
Сумарна дебіторська заборгованість 19,5 15,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 7,7
Нерозподілений прибуток 839,0 774,3
Власний капітал 589,4 654,1
Статутний капітал 15,2 15,2
Довгострокові зобов'язання  
Поточні зобов'язання 269,8 232,4
Чистий прибуток (збиток) (167,0) (64,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1439 1439
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 12
Правління товариства

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1», 

Код за ЄДРПОУ: 05486763  (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року о 09 годи-
ні 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, проспект 
Івана Мазепи,буд.8 (кім. № 303). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 04 
квітня 2013 року.                                

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 56355 59771
Основні засоби 30510 33219

Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 3586 4776
Сумарна дебіторська заборгованість 14324 9906
Грошові кошти та їх еквівалент 35 27
Нерозподілений прибуток (7037) (9155)
Власний капітал 7077 9248
Статутний капітал 4015 4015
Довгострокові зобов'язання 5128 11202
Поточні зобов'язання 43712 38963
Чистий прибуток (збиток) (2118) (449)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16058280 16058280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 290 275
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 08.20 до 

08.50 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проекта-
ми рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рі-
шень за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, проспект Івана 
Мазепи,8 (кім. № 303) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Гуменюк 
Олег Петрович. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 20 березня 2013р. 
(включно).

Телефони для довідок: (044) 362-74-91; (061) 289-28-70.                        
Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3», 

Код за ЄДРПОУ: 00378038 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року о 10 годині 
30 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, проспект 
Івана Мазепи,буд.8 (кім. № 303). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 04 
квітня 2013 року.                            

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 77940 81104
Основні засоби 28426 31707

Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 10370 17242
Сумарна дебіторська заборгованість 13291 10252
Грошові кошти та їх еквівалент 1222 1035
Нерозподілений прибуток 3629 7801
Власний капітал 33149 37398
Статутний капітал 21940 21940
Довгострокові зобов'язання 20163 20918
Поточні зобов'язання 23864 22136
Чистий прибуток (збиток) (4249) 1732
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24378223 24378223
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 391 354
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 09.40 до 

10.20 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проекта-
ми рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рі-
шень за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, проспект Івана 
Мазепи,8 (кім. № 303) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Проценко 
Єлизавета Ігорівна. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції 
до питання та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 20 березня 2013р. 
(включно).

Телефони для довідок: (044) 360-97-81; (061) 213-94-79.                       
 Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1», 

Код за ЄДРПОУ: 05486763  (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року о 09 годи-
ні 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, проспект 
Івана Мазепи,буд.8 (кім. № 303). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 04 
квітня 2013 року.                                

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 56355 59771
Основні засоби 30510 33219

Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 3586 4776
Сумарна дебіторська заборгованість 14324 9906
Грошові кошти та їх еквівалент 35 27
Нерозподілений прибуток (7037) (9155)
Власний капітал 7077 9248
Статутний капітал 4015 4015
Довгострокові зобов'язання 5128 11202
Поточні зобов'язання 43712 38963
Чистий прибуток (збиток) (2118) (449)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16058280 16058280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 290 275
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 08.20 до 

08.50 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проекта-
ми рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рі-
шень за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, проспект Івана 
Мазепи,8 (кім. № 303) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Гуменюк 
Олег Петрович. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції до пи-
тання та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 20 березня 2013р. 
(включно).

Телефони для довідок: (044) 362-74-91; (061) 289-28-70.                        
Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3», 

Код за ЄДРПОУ: 00378038 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року о 10 годині 
30 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, проспект 
Івана Мазепи,буд.8 (кім. № 303). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 04 
квітня 2013 року.                            

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 77940 81104
Основні засоби 28426 31707

Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 10370 17242
Сумарна дебіторська заборгованість 13291 10252
Грошові кошти та їх еквівалент 1222 1035
Нерозподілений прибуток 3629 7801
Власний капітал 33149 37398
Статутний капітал 21940 21940
Довгострокові зобов'язання 20163 20918
Поточні зобов'язання 23864 22136
Чистий прибуток (збиток) (4249) 1732
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24378223 24378223
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 391 354
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 09.40 до 

10.20 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проекта-
ми рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рі-
шень за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, проспект Івана 
Мазепи,8 (кім. № 303) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Проценко 
Єлизавета Ігорівна. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції 
до питання та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 20 березня 2013р. 
(включно).

Телефони для довідок: (044) 360-97-81; (061) 213-94-79.                       
 Наглядова рада Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВiКТОРiЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIКТОРIЯ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23867078
1.4. Місцезнаходження емітента: 67832, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, буд. 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0487164161, 0487164161
1.6. Електронна поштова адреса емітента: victoria@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.grosslibentale.od.ua
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i 

бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
2. Текст повідомлення

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ 
«ВІКТОРІЯ», у зв'язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи 1, яка володіла більше 
ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 244 (25.02564% статутного капіталу) до 0 акцій, що 
складає 0.000%.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ 
«ВІКТОРІЯ», у зв'язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи 2, яка володіла більше 
ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 121 (12.41025% статутного капіталу) до 0 акцій, що 
складає 0.000%.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ 
«ВІКТОРІЯ», у зв'язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи 3, яка володіла більше 
ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 121 (12.41025% статутного капіталу) до 0 акцій, що 
складає 0.000%.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ 
«ВІКТОРІЯ», у зв'язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи 4 став більше, але стано-
вить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцій, та збiльшився з 244 до 488 акцій, що складає 
50.051% статутного капіталу.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ 
«ВІКТОРІЯ», у зв'язку з чим пакет власника акцій — фізичної особи 5 став більше, але стано-
вить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцій, та збiльшився з 245 до 487 акцій, що складає 
50.051% статутного капіталу.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор  Каплюк Олег Вiталiйович



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2013 р. 
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До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5», 

Код за ЄДРПОУ: 05465672  (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року о 12 годи-
ні 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.
Набережна,буд.7/1 (кім. № 409).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 04 
квітня 2013 року.                                        

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 66 195 60 066
Основні засоби 29 929 34 694

Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 7 589 14 066
Сумарна дебіторська заборгованість 16 412 10 319
Грошові кошти та їх еквівалент 713 542
Нерозподілений прибуток (9 489) (7 078)
Власний капітал 21 499 24 162
Статутний капітал 19 406 19 406
Довгострокові зобов'язання 19 230 25 104
Поточні зобов'язання 24 738 10 203
Чистий прибуток (збиток) (2 411) (1 261)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 388123493 388123493
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 353 329
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 11.10 до 

11.50 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проекта-
ми рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рі-
шень за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.
Набережна,буд.7/1 (кім. № 409) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – 
Палій Антон Володимирович. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 20 берез-
ня 2013р. (включно).

Телефони для довідок: (044) 384-05-99; (061) 218-40-56.                       
 Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»,

Код за ЄДРПОУ: 00378164 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року о 15 годині 
00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.
Набережна,буд.7/1 (кім. № 409). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 04 
квітня 2013 року.                                

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 43231 48730
Основні засоби 33230 36516

Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 6424 8582
Сумарна дебіторська заборгованість 3106 3096
Грошові кошти та їх еквівалент 347 428
Нерозподілений прибуток (8887) (2344)
Власний капітал 2924 9685
Статутний капітал 2600 2600
Довгострокові зобов'язання 26462 26199
Поточні зобов'язання 13253 12331
Чистий прибуток (збиток) (6761) (522)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52000400 52000400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 289 297
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 14.10 до 

14.50 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проекта-
ми рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рі-
шень за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.
Набережна,буд.7/1 (кім. № 409) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – 
Гордієнко Михайло Анатолійович. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням 
ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 20 
березня 2013р. (включно).

Телефони для довідок:  (044) 362-74-81, (06141) 4-56-39.                         
Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5», 

Код за ЄДРПОУ: 05465672  (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних 
загальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року о 12 годи-
ні 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.
Набережна,буд.7/1 (кім. № 409).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 04 
квітня 2013 року.                                        

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 66 195 60 066
Основні засоби 29 929 34 694

Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 7 589 14 066
Сумарна дебіторська заборгованість 16 412 10 319
Грошові кошти та їх еквівалент 713 542
Нерозподілений прибуток (9 489) (7 078)
Власний капітал 21 499 24 162
Статутний капітал 19 406 19 406
Довгострокові зобов'язання 19 230 25 104
Поточні зобов'язання 24 738 10 203
Чистий прибуток (збиток) (2 411) (1 261)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 388123493 388123493
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 353 329
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 11.10 до 

11.50 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проекта-
ми рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рі-
шень за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.
Набережна,буд.7/1 (кім. № 409) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – 
Палій Антон Володимирович. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ 
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 20 берез-
ня 2013р. (включно).

Телефони для довідок: (044) 384-05-99; (061) 218-40-56.                       
 Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»,

Код за ЄДРПОУ: 00378164 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року о 15 годині 
00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.
Набережна,буд.7/1 (кім. № 409). 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 04 
квітня 2013 року.                                

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рі-

шень за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 43231 48730
Основні засоби 33230 36516

Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 6424 8582
Сумарна дебіторська заборгованість 3106 3096
Грошові кошти та їх еквівалент 347 428
Нерозподілений прибуток (8887) (2344)
Власний капітал 2924 9685
Статутний капітал 2600 2600
Довгострокові зобов'язання 26462 26199
Поточні зобов'язання 13253 12331
Чистий прибуток (збиток) (6761) (522)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 52000400 52000400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 289 297
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 14.10 до 

14.50 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законо-
давства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проекта-
ми рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рі-
шень за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.
Набережна,буд.7/1 (кім. № 409) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – 
Гордієнко Михайло Анатолійович. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням 
ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і зміс-
ту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 20 
березня 2013р. (включно).

Телефони для довідок:  (044) 362-74-81, (06141) 4-56-39.                         
Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів  

ПАТ "СЛОВВАЖМАШ"
(код за ЄДРПОУ 00210594, місцезнаходження: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.

Заводська, 2 ).
Публічне акціонерне товариство "Словважмаш" (далі � Товариство)  повідомляє про прове�

дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2013 р. о 15 годині 00
хвилин за адресою: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2, Зал загальних
зборів

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 05 квітня 2013 р. з 13 години 45 хви�
лин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламен�

ту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово�господарської діяльності  Товариства

за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків та прийняття рі�

шення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства  за 2012 р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог

передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвер�

дження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наг�

лядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова�
жується на підписання цивільно�правових договорів з членами Наглядової ради.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах � 24 година
01.04.2013 року. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам

акціонерів паспорт та  довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповід�
ності до вимог чинного законодавства. З документами, пов'язаними з порядком денним річ�
них загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням То�
вариства за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2, кімната 214, у робочі
дні з 14�00 до 16�00 години. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен�
тами � юрисконсульт Ворощук Ольга Ігорівна. Телефони для довідок: (0626) 66�81�00, (056)
770�49�48.

Основні показники фінансово�господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

ПАТ "Словважмаш"

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД "КАРПАТИ" 

(адреса: м. Чернівці, вул. Заводська, 19) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2013 року об

11�00 год. за адресою: м. Чернівці,  вул. Заводська, 19 (виставково�експозиційний зал).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах акціонерів,

22.04.2013 р.
Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства за

звітний період.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії за звітний період.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2012 рік та виплату дивідендів.
8. Зміна найменування та типу товариства на Публічне акціонерне товариство "Чер�

нівецький емальзавод "Карпати".
9. Затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Регламенту загальних зборів  та внутрішніх положень.
11. Про надання дозволів на вчинення товариством значних правочинів.
12. Переобрання  керівних та контролюючих органів товариства. 
Реєстрація учасників зборів проходитиме з 9�00 до 10�50 год. у день та за місцем

проведення зборів. 

З документами, які стосуються порядку денного зборів, акціонери можуть ознайоми�
тися в робочий час в відділі кадрів Товариства. 

Відповідальна особа � Літовська В. В. 
Довідка по тел.: (0372) 52�94�06,  52�95�93, 57�07�40.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові зобов'язання у товариства відсут�
ні. Викуп власних акцій товариством не здійснювався.

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 9698 9128

Основні засоби 3200 3327

Запаси 2714 2722

Сумарна дебіторська заборгованість 961 743

Грошові кошти та їх еквіваленти 207 313

Нерозподілений прибуток (�907) (�948)

Власний капітал 6103 6062

Статутний капітал 49 49

Поточні зобов’язання 3501 2974

Чистий прибуток (збиток) 41 37

Середньорічна кількість акцій (шт.) 988540 988540

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 99 103

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФАБРИКА "ПРУТ"

(місцезнаходження Чернівецька обл., м. Герца, Центральна, 41) повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2013 року о 12�
00 год. за  адресою товариства у приміщенні приймальні. Реєстрація учасників зборів  буде
проводитись в день та  за місцем проведення зборів з  10�00 до 11�45 год. згідно реєстру ак�
ціонерів, складеного на 16.04.2013 р. З проектами рішень та іншими документами, які будуть
виноситись на розгляд зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за адресою
товариства звернувшись до В.о. голови правління у робочі дні.

Порядок денний: 
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів.
2.  Звіт Правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства за звіт�

ний період.
3. Звіт Спостережної ради товариства за звітний період.
4. Звіт Ревізійної комісії за звітний період.
5. Про затвердження рішень правління та спостережної ради, прийнятих у звітному пері�

оді.
6. Про ліквідацію ВАТ "Фабрика "Прут". 
7. Про призначення ліквідаційної комісії.

8. Про затвердження порядку ліквідації.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово�господарської діяльності  (тис. грн.)

Довгострокові фінансові інвестиції, Довгострокові зобов'язання у товариства відсутні, ви�
куп акцій не проводився.

Найменування показника: 2012 рік 2011 рік
Усього активів 289,1 298,3
Основні засоби 220 223,1
Запаси 2,6 2,6
Сумарна дебіторська заборгованість 64,2 70,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 0,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) �155,1 �140,9
Власний капітал 191,9 206,1
Статутний капітал 99,1 99,1
Поточні зобов'язання 97,2 92,2
Чистий прибуток (збиток) �14,2 �24,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23208 23208
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 17 29

Найменування показника
Період

Звітний 2012 Попередній 2011
Усього активів 115 010 118 222
Основні засоби 67 797 71 292
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4 671 9 048
Сумарна дебіторська заборгованість 34 217 21 996
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 24
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 19 079 40 618
Статутний капітал 9 859 9 859
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 92 249 74 947
Чистий прибуток (збиток) �21 521 �22 426
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39 437 116 39 437 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 875 759

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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ЧОРНОБАЇВСЬКЕ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

21307398

1.4. Місцезнаходження емітента 75024, Херсонська область, Білозерський 
район, с. Чорнобаївка

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0552) 37-37-91

1.6. Електронна поштова адреса емітента cernobsecretar@avangard.co.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.chornobaivskepf.pat.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 26.02.2013 року) 

звільнено 26.02.2013 директора Корнійчука Віталія Володимировича (паспорт СН 455663 ви-
даний Московським РУ ГУ МВС в місті Києві 22.04.1997 р.) на підставі заяви від 26.02.2013. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові та 
корисливі злочини не має. Особа перебувала на посаді з 01.02.2013 по 26.02.2013.

Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 26.02.2013 року) 
призначено 27.02.2013 директора Чіркова Андрія Олександровича (паспорт МО 167197 ви-
даний Білозерським РВ УМВС України в Херсонській обл. 24.06.1996.) на підставі заяви від 
26.02.2013. Особа призначена на посаду строком на один рік. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади 
які обіймала: зоотехнолог, директор ПАТ «Чорнобаївське». 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації і визнає, що вона несе 
відповідальність згідно чинного законодавства.

Директор  Чірков А.О.
М.П

28.02.2013
дата
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До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», 

Код за ЄДРПОУ: 00378218 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року о 13 годині 30 
хвилин за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.
Набережна,буд.7/1 (кім. № 409).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 04 
квітня 2013 року. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслідка-

ми розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішень 

за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 41429 34342

Основні засоби 23803 29060
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 3811 1292
Сумарна дебіторська заборгованість 3018 3392
Грошові кошти та їх еквівалент 402 481
Нерозподілений прибуток (5414) 1687
Власний капітал 3108 11331
Статутний капітал 811 811
Довгострокові зобов'язання 9806 5643
Поточні зобов'язання 27904 16882
Чистий прибуток (збиток) (8223) (4273)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3243440 3243440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 201 222
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 12.40 до 13.20 

год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами 
рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рішень 
за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.Набережна,буд.7/1 
(кім. № 409) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Матях Євген Вікторо-
вич. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 20 березня 2013р. (включно). 

Телефони для довідок:  (044) 383-97-81, (06153) 5-20-13.        
Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО»,
Код за ЄДРПОУ: 22121000 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-

гальних Зборів акціонерів, які відбудуться 08 квітня 2013 року об 11.00 годині за місцезнахо-
дженням Товариства: 69089, м.Запоріжжя, вул.Зачиняєва,113 (кім. № 1  кабінет Директора). 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 02 квітня 
2013 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Розгляд аудиторського висновку про фінансову звітність Товариства за 2012 рік та 

прийняття рішень за наслідками розгляду висновку.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 401,5 398,3

Основні засоби 356,2 370,2
Довгострокові фінансові інвестиції - 
Запаси  
Сумарна дебіторська заборгованість 44,7 24,0
Грошові кошти та їх еквівалент 0,5 4,00
Нерозподілений прибуток (24,1) (19,0)
Власний капітал 233,1 238,2
Статутний капітал 257,2 257,2
Довгострокові зобов'язання  
Поточні зобов'язання 168,4 160,1
Чистий прибуток (збиток) (5,1) (35,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 674 400 3 674 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 10.20 до 10.50 

год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проекта-
ми рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рі-
шень за місцезнаходженням Товариства: 69089, м.Запоріжжя, вул.Зачиняєва,113 (кім. № 2 
 приймальня) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Шевченко Костян-
тин Сергійович. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції до питан-
ня та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 18 березня 2013р. (включно).

Телефон для довідок: (061) 226-52-20.                                            
Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», 

Код за ЄДРПОУ: 00378218 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2013 року о 13 годині 30 
хвилин за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.
Набережна,буд.7/1 (кім. № 409).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 04 
квітня 2013 року. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслідка-

ми розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішень 

за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 41429 34342

Основні засоби 23803 29060
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 3811 1292
Сумарна дебіторська заборгованість 3018 3392
Грошові кошти та їх еквівалент 402 481
Нерозподілений прибуток (5414) 1687
Власний капітал 3108 11331
Статутний капітал 811 811
Довгострокові зобов'язання 9806 5643
Поточні зобов'язання 27904 16882
Чистий прибуток (збиток) (8223) (4273)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3243440 3243440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 201 222
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 12.40 до 13.20 

год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами 
рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рішень 
за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.Набережна,буд.7/1 
(кім. № 409) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Матях Євген Вікторо-
вич. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 20 березня 2013р. (включно). 

Телефони для довідок:  (044) 383-97-81, (06153) 5-20-13.        
Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО»,
Код за ЄДРПОУ: 22121000 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних за-

гальних Зборів акціонерів, які відбудуться 08 квітня 2013 року об 11.00 годині за місцезнахо-
дженням Товариства: 69089, м.Запоріжжя, вул.Зачиняєва,113 (кім. № 1  кабінет Директора). 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 02 квітня 
2013 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 

рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслід-

ками розгляду звіту.
4. Розгляд аудиторського висновку про фінансову звітність Товариства за 2012 рік та 

прийняття рішень за наслідками розгляду висновку.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за 2012 рік. 
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року і 

предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вар-
тості його активів за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), 
яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів. 

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються 
повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 401,5 398,3

Основні засоби 356,2 370,2
Довгострокові фінансові інвестиції - 
Запаси  
Сумарна дебіторська заборгованість 44,7 24,0
Грошові кошти та їх еквівалент 0,5 4,00
Нерозподілений прибуток (24,1) (19,0)
Власний капітал 233,1 238,2
Статутний капітал 257,2 257,2
Довгострокові зобов'язання  
Поточні зобов'язання 168,4 160,1
Чистий прибуток (збиток) (5,1) (35,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 674 400 3 674 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 10.20 до 10.50 

год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. 

Акціонери чи їх представники під час підготовки до загальних Зборів можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проекта-
ми рішень Зборів, а також надати письмові пропозиції до порядку денного або проектів рі-
шень за місцезнаходженням Товариства: 69089, м.Запоріжжя, вул.Зачиняєва,113 (кім. № 2 
 приймальня) у робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години. Відповідальним за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Шевченко Костян-
тин Сергійович. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції до питан-
ня та/або проекту рішення. Пропозиції приймаються у строк до 18 березня 2013р. (включно).

Телефон для довідок: (061) 226-52-20.                                            
Наглядова рада Товариства.

До уваги акціонерів  

ПАТ "СЛОВВАЖМАШ"
(код за ЄДРПОУ 00210594, місцезнаходження: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.

Заводська, 2 ).
Публічне акціонерне товариство "Словважмаш" (далі � Товариство)  повідомляє про прове�

дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2013 р. о 15 годині 00
хвилин за адресою: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2, Зал загальних
зборів

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 05 квітня 2013 р. з 13 години 45 хви�
лин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламен�

ту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово�господарської діяльності  Товариства

за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків та прийняття рі�

шення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства  за 2012 р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог

передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвер�

дження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наг�

лядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова�
жується на підписання цивільно�правових договорів з членами Наглядової ради.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах � 24 година
01.04.2013 року. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам

акціонерів паспорт та  довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповід�
ності до вимог чинного законодавства. З документами, пов'язаними з порядком денним річ�
них загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням То�
вариства за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2, кімната 214, у робочі
дні з 14�00 до 16�00 години. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен�
тами � юрисконсульт Ворощук Ольга Ігорівна. Телефони для довідок: (0626) 66�81�00, (056)
770�49�48.

Основні показники фінансово�господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

ПАТ "Словважмаш"

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД "КАРПАТИ" 

(адреса: м. Чернівці, вул. Заводська, 19) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2013 року об

11�00 год. за адресою: м. Чернівці,  вул. Заводська, 19 (виставково�експозиційний зал).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах акціонерів,

22.04.2013 р.
Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства за

звітний період.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії за звітний період.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2012 рік та виплату дивідендів.
8. Зміна найменування та типу товариства на Публічне акціонерне товариство "Чер�

нівецький емальзавод "Карпати".
9. Затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Регламенту загальних зборів  та внутрішніх положень.
11. Про надання дозволів на вчинення товариством значних правочинів.
12. Переобрання  керівних та контролюючих органів товариства. 
Реєстрація учасників зборів проходитиме з 9�00 до 10�50 год. у день та за місцем

проведення зборів. 

З документами, які стосуються порядку денного зборів, акціонери можуть ознайоми�
тися в робочий час в відділі кадрів Товариства. 

Відповідальна особа � Літовська В. В. 
Довідка по тел.: (0372) 52�94�06,  52�95�93, 57�07�40.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові зобов'язання у товариства відсут�
ні. Викуп власних акцій товариством не здійснювався.

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 9698 9128

Основні засоби 3200 3327

Запаси 2714 2722

Сумарна дебіторська заборгованість 961 743

Грошові кошти та їх еквіваленти 207 313

Нерозподілений прибуток (�907) (�948)

Власний капітал 6103 6062

Статутний капітал 49 49

Поточні зобов’язання 3501 2974

Чистий прибуток (збиток) 41 37

Середньорічна кількість акцій (шт.) 988540 988540

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 99 103

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФАБРИКА "ПРУТ"

(місцезнаходження Чернівецька обл., м. Герца, Центральна, 41) повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2013 року о 12�
00 год. за  адресою товариства у приміщенні приймальні. Реєстрація учасників зборів  буде
проводитись в день та  за місцем проведення зборів з  10�00 до 11�45 год. згідно реєстру ак�
ціонерів, складеного на 16.04.2013 р. З проектами рішень та іншими документами, які будуть
виноситись на розгляд зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за адресою
товариства звернувшись до В.о. голови правління у робочі дні.

Порядок денний: 
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів.
2.  Звіт Правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства за звіт�

ний період.
3. Звіт Спостережної ради товариства за звітний період.
4. Звіт Ревізійної комісії за звітний період.
5. Про затвердження рішень правління та спостережної ради, прийнятих у звітному пері�

оді.
6. Про ліквідацію ВАТ "Фабрика "Прут". 
7. Про призначення ліквідаційної комісії.

8. Про затвердження порядку ліквідації.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово�господарської діяльності  (тис. грн.)

Довгострокові фінансові інвестиції, Довгострокові зобов'язання у товариства відсутні, ви�
куп акцій не проводився.

Найменування показника: 2012 рік 2011 рік
Усього активів 289,1 298,3
Основні засоби 220 223,1
Запаси 2,6 2,6
Сумарна дебіторська заборгованість 64,2 70,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 0,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) �155,1 �140,9
Власний капітал 191,9 206,1
Статутний капітал 99,1 99,1
Поточні зобов'язання 97,2 92,2
Чистий прибуток (збиток) �14,2 �24,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23208 23208
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 17 29

Найменування показника
Період

Звітний 2012 Попередній 2011
Усього активів 115 010 118 222
Основні засоби 67 797 71 292
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4 671 9 048
Сумарна дебіторська заборгованість 34 217 21 996
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 24
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 19 079 40 618
Статутний капітал 9 859 9 859
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 92 249 74 947
Чистий прибуток (збиток) �21 521 �22 426
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39 437 116 39 437 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 875 759



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2013 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОДЦЕНТР»

(код за ЄДРПОУ 01549863, місцезнаходження: м. Житомир, вул. Котовського, буд.61) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – за-
гальні збори), які призначені на 10 квітня 2013 року за адресою: м. Житомир, вул. Котовсько
го, буд. 61, в кабінеті головного бухгалтера Товариства (кабінет №4). Початок загальних 
зборів о 1000 год. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем 
проведення зборів з 09-00 до 09-50 год. 10 квітня 2013 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИй):

Обрання членів лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення 2. 

загальних зборів.
Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності 3. 

Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.4. 
Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2012 рік.5. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, 6. 

звіту Ревізора Товариства.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Затвердження балансу Товари-7. 

ства за 2012 рік.
Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2012 році.8. 
Затвердження договорів (правочинів), ринкова вартість яких перевищує 25% вартос-9. 

ті активів за даними річної фінансової звітності Товариства.
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-10. 

тися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів, крім того, відповідні довіреності. Акціонери під час підготовки 
до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті головного бухгал-
тера Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Котовського, буд.61 (кабінет №4) на під-
ставі наданого акціонером відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства Зіміна Юлія 
Віталіївна. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається 
на 24 годину 04 квітня 2013 року.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства, 

тис. грн.
Найменування показника 2012 рік 2011 рік

Усього активів 2610 2476
Основні засоби 411 348
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 28 22
Сумарна дебіторська заборгованість 467 373
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 727 547
Власний капітал 2148 1968
Статутний капітал 934 934
Довгострокові зобов'язання 0 4
Поточні зобов'язання 408 450
Чистий прибуток (збиток) 184 -134
Середньорічна кількість акцій, шт. 3737492 3737492
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 30 31

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВСЬКА СПМК604»

(код ЄДРПОУ 05392571)
(далі - Товариство)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі - збори), 
які відбудуться 04 квітня 2013 р. об 11:00 за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 33, 
2ий поверх, «Кошториснодоговірний відділ». Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, буде складено станом на 29.03.2013р. Реєстрація відбу-
деться 04.04.2013р. за тією ж адресою з 10:00 до 10:50.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2012 р. 

Затвердження основних напрямків діяльності в 2013 р.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р.
5. Звіт Наглядової Ради за 2012 р.
6. Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати за  

2012 р.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 р.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами органів управлін-

ня, встановлення розміру їх винагороди.
9. Прийняття рішення про вчинення значного право чину (правочинів), що будуть 

відбуватися до наступних загальних зборів.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності Товариства
(тис. грн.)

Найменування статті 2012 р. 2011 р.
Усього активів 1147,8 1193,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 373,5 373,5
Довгострокові фінансові інвестиції 91,2 91,2
Запаси 52,7 87,3
Сумарна дебіторська заборгованість 615,9 633,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,5 8,7
Власний капітал 860,0 887,0
Статутний капітал 237,4 237,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання - 44,2
Чистий прибуток (збиток) (27) 51,5
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 949560 949560
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду 6 11

До дати проведення зборів Товариства усі акціонери можуть ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні 
з понеділка по п»ятницю, з 10:00 по 15:00, за місцезнаходженням Товариства в каб. 
«Кошторисно-договірний відділ». Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами - Баженова Валентина Олександрівна. Тел. для 
довідок - 0462-668-713. Пропозиції для порядку денного зборів подаються в порядку, 
передбаченому ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Для участі в за-
гальних зборах необхідно мати документи, що посвідчують особу акціонера чи повно-
важення його представника. Підтверджую достовірність наданої інформації – Голова 
правління Смірнов О.М.

До уваги акціонерів  

ПАТ "СЛОВВАЖМАШ"
(код за ЄДРПОУ 00210594, місцезнаходження: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.

Заводська, 2 ).
Публічне акціонерне товариство "Словважмаш" (далі � Товариство)  повідомляє про прове�

дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2013 р. о 15 годині 00
хвилин за адресою: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2, Зал загальних
зборів

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 05 квітня 2013 р. з 13 години 45 хви�
лин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламен�

ту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово�господарської діяльності  Товариства

за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків та прийняття рі�

шення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства  за 2012 р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог

передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвер�

дження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наг�

лядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова�
жується на підписання цивільно�правових договорів з членами Наглядової ради.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах � 24 година
01.04.2013 року. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам

акціонерів паспорт та  довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповід�
ності до вимог чинного законодавства. З документами, пов'язаними з порядком денним річ�
них загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням То�
вариства за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2, кімната 214, у робочі
дні з 14�00 до 16�00 години. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен�
тами � юрисконсульт Ворощук Ольга Ігорівна. Телефони для довідок: (0626) 66�81�00, (056)
770�49�48.

Основні показники фінансово�господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

ПАТ "Словважмаш"

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД "КАРПАТИ" 

(адреса: м. Чернівці, вул. Заводська, 19) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2013 року об

11�00 год. за адресою: м. Чернівці,  вул. Заводська, 19 (виставково�експозиційний зал).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах акціонерів,

22.04.2013 р.
Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства за

звітний період.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії за звітний період.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2012 рік та виплату дивідендів.
8. Зміна найменування та типу товариства на Публічне акціонерне товариство "Чер�

нівецький емальзавод "Карпати".
9. Затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Регламенту загальних зборів  та внутрішніх положень.
11. Про надання дозволів на вчинення товариством значних правочинів.
12. Переобрання  керівних та контролюючих органів товариства. 
Реєстрація учасників зборів проходитиме з 9�00 до 10�50 год. у день та за місцем

проведення зборів. 

З документами, які стосуються порядку денного зборів, акціонери можуть ознайоми�
тися в робочий час в відділі кадрів Товариства. 

Відповідальна особа � Літовська В. В. 
Довідка по тел.: (0372) 52�94�06,  52�95�93, 57�07�40.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові зобов'язання у товариства відсут�
ні. Викуп власних акцій товариством не здійснювався.

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 9698 9128

Основні засоби 3200 3327

Запаси 2714 2722

Сумарна дебіторська заборгованість 961 743

Грошові кошти та їх еквіваленти 207 313

Нерозподілений прибуток (�907) (�948)

Власний капітал 6103 6062

Статутний капітал 49 49

Поточні зобов’язання 3501 2974

Чистий прибуток (збиток) 41 37

Середньорічна кількість акцій (шт.) 988540 988540

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 99 103

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФАБРИКА "ПРУТ"

(місцезнаходження Чернівецька обл., м. Герца, Центральна, 41) повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2013 року о 12�
00 год. за  адресою товариства у приміщенні приймальні. Реєстрація учасників зборів  буде
проводитись в день та  за місцем проведення зборів з  10�00 до 11�45 год. згідно реєстру ак�
ціонерів, складеного на 16.04.2013 р. З проектами рішень та іншими документами, які будуть
виноситись на розгляд зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за адресою
товариства звернувшись до В.о. голови правління у робочі дні.

Порядок денний: 
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів.
2.  Звіт Правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства за звіт�

ний період.
3. Звіт Спостережної ради товариства за звітний період.
4. Звіт Ревізійної комісії за звітний період.
5. Про затвердження рішень правління та спостережної ради, прийнятих у звітному пері�

оді.
6. Про ліквідацію ВАТ "Фабрика "Прут". 
7. Про призначення ліквідаційної комісії.

8. Про затвердження порядку ліквідації.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово�господарської діяльності  (тис. грн.)

Довгострокові фінансові інвестиції, Довгострокові зобов'язання у товариства відсутні, ви�
куп акцій не проводився.

Найменування показника: 2012 рік 2011 рік
Усього активів 289,1 298,3
Основні засоби 220 223,1
Запаси 2,6 2,6
Сумарна дебіторська заборгованість 64,2 70,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 0,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) �155,1 �140,9
Власний капітал 191,9 206,1
Статутний капітал 99,1 99,1
Поточні зобов'язання 97,2 92,2
Чистий прибуток (збиток) �14,2 �24,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23208 23208
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 17 29

Найменування показника
Період

Звітний 2012 Попередній 2011
Усього активів 115 010 118 222
Основні засоби 67 797 71 292
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4 671 9 048
Сумарна дебіторська заборгованість 34 217 21 996
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 24
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 19 079 40 618
Статутний капітал 9 859 9 859
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 92 249 74 947
Чистий прибуток (збиток) �21 521 �22 426
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39 437 116 39 437 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 875 759
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ПрАТ «ПРИКАРПАТТЕхРЕСУРСИ» 
повідомляє, що 26 квітня 2013 року о 14 год. 00 хв. відбудуться загальні 

збори акціонерів.
Порядок денний.

1.Звіт Директора товариства про результати господарської діяльності за 
2012 рік.

2.Звіт Ревізора.
3.Затвердження балансу та затвердження розподілу прибутку (покриття 

збитків) за звітний рік.

Збори відбудуться за адресою:
м. ІваноФранківськ, вул. Гетьмана Сагайдачного, 48д

Реєстрація учасників проводиться з 13-00 до 13-45.

При собі мати паспорт і сертифікат акцій, уповноваженим особам — дору-
чення і документ, що посвідчує особу.
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ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІйНИх ФОНДІВ 

«ФОНДОВА ПЕРСПЕКТИВА», 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34298330, далі — Товариство, повідомляє 

про прийняття 27 лютого 2013 року на Загальних зборах Учасників Товариства 
(Протокол від 27 лютого 2013 року № 27-02/1) рішення про припинення діяль-
ності ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИ-
ЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРОГРЕСИВНИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ФОНДОВА ПЕРСПЕКТИВА», далі — Фонд (реєстраційний 
код за ЄДРІСІ 2331102).

Всі претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дати публіка-
ції цього повідомлення у довільній, письмовій формі згідно з чинним законодав-
ством України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 33-35, літера «Г», 
телефон для довідок (044) 486-12-06. 

Ліквідаційна комісія Фонду.

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІйНИх ФОНДІВ 

«ФОНДОВА ПЕРСПЕКТИВА», 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34298330, далі — Товариство, повідомляє 

про прийняття 27 лютого 2013 року на Загальних зборах Учасників Товариства 
(Протокол від 27 лютого 2013 року № 27-02/2) рішення про припинення діяль-
ності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Гарант» недиверсифіковано-
го виду закритого типу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ 
ФОНДІВ «ФОНДОВА ПЕРСПЕКТИВА», далі — Фонд (реєстраційний код за ЄДРІСІ 
233511).

Всі претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дати публіка-
ції цього повідомлення у довільній, письмовій формі згідно з чинним законодав-
ством України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 33-35, літера «Г», 
телефон для довідок (044) 486-12-06. 

Ліквідаційна комісія Фонду.
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До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАГЕНТ"
Приватне акціонерне товариство "РЕАГЕНТ" (надалі � Товариство) (код ЄДРПОУ 13433137,

місцезнаходження: 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27) повідомляє, що річні за�
гальні збори акціонерів ПрАТ "РЕАГЕНТ" відбудуться 12  квітня 2013 року  о 10�00 за адре�
сою: 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27, кабінет дирекції. 

Порядок денний:
1. Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово�господарської діяльності Товарис�

тва за 2012 р.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово�господарську діяльність Товарис�

тва за 2012 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, покриття збитків Това�

риства за 2012 р.
8. Відкликання та обрання Генерального директора та членів дирекції Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства
10. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Основні показники фінансово�господарської діяльності
ПрАТ "РЕАГЕНТ" за 2012 рік   (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів ПрАТ "РЕАГЕНТ" та їх представників для участі у річних загальних
зборах акціонерів відбудеться 12 квітня 2013 року з 09�00 до 09�45 год. за адресою: 49019,
м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24�00 08 квітня 2013 року (за
три робочі дні до дня проведення зборів). Для реєстрації акціонерам при собі необхідно ма�
ти документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) �
документи, які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх повноваження. Від�
повідно до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери ПрАТ "РЕАГЕНТ" мо�
жуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою:
49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9�00 до 17�
00,  відповідальна особа � Генеральний директор Матвієнко С.А. 

Телефон для довідок +3 (8056) 370�38�66.  
Дирекція Товариства

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС�
ТВА "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ" 

(місцезнаходження 51281, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Знаменів�
ка, вул. Жукова, 1А) цим повідомляє, що 17 квітня 2013 р. о 13 год. 00 хв. за адресою:
51281, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Знаменівка, вул. Жукова, 1А, каб.
№2 відбудуться чергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, визначення порядку

виступів та голосування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2012

рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Визначення уповноваженої особи та затвердження умов договору з членами Наглядо�

вої ради Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в но�

вій редакції.
Реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем проведення зборів з 12 год. 30

хв. до 13 год. 00 хв. Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів необхідно мати паспорт.
Уповноваженим особам акціонерів � паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством
України довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства. З до�
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мо�
жуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у приймальні виконавчого директо�
ра в робочі дні з 8:00 год. до 17:00 год. Відповідальним за порядок ознайомлення з доку�
ментами є секретар Сотула О.А. 

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

Основні показники фінансово�господарської діяльності
Товариства за 2012 рік (тис. грн.): 

З повагою, Генеральний Директор Л. М. Пархоменко

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 30629 42913
Основні засоби 24879 24533
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 3866 17491
Сумарна дебіторська заборгованість 1199 584
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 17
Нерозподілений прибуток �7079 �4958
Власний капітал 3076 1016
Статутний капітал 1016 1016
Довгострокові зобов'язання 23505 23841
Поточні зобов'язання 4083 18088
Чистий прибуток (збиток) �1990 �434
Середньорічна кількість акцій (шт.) 101576 101576
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 103 187

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 1766,0 1385.5
Основні засоби 69,0 78.2
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 1082,0 954.0
Сумарна дебіторська заборгованість 318,0 255.6
Грошові кошти та їх еквіваленти 297,0 97.7
Нерозподілений прибуток � �
Власний капітал � �
Статутний капітал 207,9 207.9
Довгострокові зобов’язання � �
Поточні зобов’язання 360,0 253.6
Чистий прибуток (збиток) 274,0 50.9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій,
протягом періоду � �

Чисельність працівників на кінець періоду 42 42

Публічне акціонерне товариство «УКРТАРА» (місцезнаходження товариства: 03115, 
м. Київ, просп. Перемоги, 136) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства 
відбудуться 12 квітня 2013 року о 9й годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, просп. Перемо
ги, 136, актовий зал. Реєстрація учасників зборів відбудеться 12 квітня 2013 року з 9.00 до 
9.30 за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства у 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2012 році. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
8. Розподіл прибутку та збитків за 2012 р. 
9. Про визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких 

було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру.
Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів — 

24 година 8 квітня 2013 року.
Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим 

особам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства 
України. 

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, на підставі письмового запиту акціонери можуть за адресою: м. Київ, просп. Перемо-

ги, 136, прим. 34, у бухгалтерії Товариства з 11 березня 2013 року з понеділка по п’ятницю, з 
10-00 до 13-00, посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — Голова правління Д.С. Скворцов

Довідки за телефоном: 0504462531

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «УКРТАРА» (тис.грн.)*
 Найменування показника період

2011 2012
Усього активів 575,2 655,3
Основні засоби 88,4 88,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0,1 0,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 0,5
Нерозподілений прибуток -18,3 -35,8
Власний капітал 87,2 69,7
Статутний капітал 87,3 87,3
Довгострокові зобов'язання 405,0 496,1
Поточні зобов'язання 83,0 89,5
Чистий прибуток (збиток) -21,1 -17,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1745620 1745620
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом  періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 5

Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТАРА» 



№42, 1 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАГЕНТ"
Приватне акціонерне товариство "РЕАГЕНТ" (надалі � Товариство) (код ЄДРПОУ 13433137,

місцезнаходження: 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27) повідомляє, що річні за�
гальні збори акціонерів ПрАТ "РЕАГЕНТ" відбудуться 12  квітня 2013 року  о 10�00 за адре�
сою: 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27, кабінет дирекції. 

Порядок денний:
1. Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово�господарської діяльності Товарис�

тва за 2012 р.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово�господарську діяльність Товарис�

тва за 2012 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, покриття збитків Това�

риства за 2012 р.
8. Відкликання та обрання Генерального директора та членів дирекції Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства
10. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Основні показники фінансово�господарської діяльності
ПрАТ "РЕАГЕНТ" за 2012 рік   (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів ПрАТ "РЕАГЕНТ" та їх представників для участі у річних загальних
зборах акціонерів відбудеться 12 квітня 2013 року з 09�00 до 09�45 год. за адресою: 49019,
м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24�00 08 квітня 2013 року (за
три робочі дні до дня проведення зборів). Для реєстрації акціонерам при собі необхідно ма�
ти документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) �
документи, які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх повноваження. Від�
повідно до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери ПрАТ "РЕАГЕНТ" мо�
жуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою:
49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9�00 до 17�
00,  відповідальна особа � Генеральний директор Матвієнко С.А. 

Телефон для довідок +3 (8056) 370�38�66.  
Дирекція Товариства

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС�
ТВА "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ" 

(місцезнаходження 51281, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Знаменів�
ка, вул. Жукова, 1А) цим повідомляє, що 17 квітня 2013 р. о 13 год. 00 хв. за адресою:
51281, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Знаменівка, вул. Жукова, 1А, каб.
№2 відбудуться чергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, визначення порядку

виступів та голосування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2012

рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Визначення уповноваженої особи та затвердження умов договору з членами Наглядо�

вої ради Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в но�

вій редакції.
Реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем проведення зборів з 12 год. 30

хв. до 13 год. 00 хв. Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів необхідно мати паспорт.
Уповноваженим особам акціонерів � паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством
України довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів Товариства. З до�
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мо�
жуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у приймальні виконавчого директо�
ра в робочі дні з 8:00 год. до 17:00 год. Відповідальним за порядок ознайомлення з доку�
ментами є секретар Сотула О.А. 

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

Основні показники фінансово�господарської діяльності
Товариства за 2012 рік (тис. грн.): 

З повагою, Генеральний Директор Л. М. Пархоменко

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 30629 42913
Основні засоби 24879 24533
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 3866 17491
Сумарна дебіторська заборгованість 1199 584
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 17
Нерозподілений прибуток �7079 �4958
Власний капітал 3076 1016
Статутний капітал 1016 1016
Довгострокові зобов'язання 23505 23841
Поточні зобов'язання 4083 18088
Чистий прибуток (збиток) �1990 �434
Середньорічна кількість акцій (шт.) 101576 101576
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 103 187

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 1766,0 1385.5
Основні засоби 69,0 78.2
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 1082,0 954.0
Сумарна дебіторська заборгованість 318,0 255.6
Грошові кошти та їх еквіваленти 297,0 97.7
Нерозподілений прибуток � �
Власний капітал � �
Статутний капітал 207,9 207.9
Довгострокові зобов’язання � �
Поточні зобов’язання 360,0 253.6
Чистий прибуток (збиток) 274,0 50.9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 700 700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій,
протягом періоду � �

Чисельність працівників на кінець періоду 42 42

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІССЯХЛІБ"
код ЄДРПОУ 04310507 повідомляє, що 18 квітня 2013 року о 10:00 годині, за адресою:

33010, м. Рівне, вул. Макарова, 14 (каб. № 1), зал зібрань))відбудуться загальні збори акці�
онерів ПАТ "Поліссяхліб".

Порядок денний:
1. Про вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Поліссяхліб".
2. Про обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників загальних зборів акціоне�

рів ПАТ "Поліссяхліб".
3. Про розгляд і затвердження звіту директора за результатами фінансово�господарської

діяльності ПАТ "Поліссяхліб" за 2012 рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу  ПАТ "Поліссяхліб" за 2012 рік.
5. Про розподіл прибутку або покриття збитків ПАТ "Поліссяхліб" за 2012 рік.
6. Про погодження умов кредитування, а саме:
� відкриття в рамках генерального договору відновлювальної кредитної лінії з лімітом

500,0 тис. грн. терміном на  один рік під 23 % річних;
� відкриття в рамках генерального договору надання овердафту у вигляді кредитної лінії з

лімітом 2500,0 тис. грн. терміном на один рік під 23 % річних;
� надання прав визначення директору Нагорнюку Віктору Володимировичу на власний роз�

суд умов договору кредиту, застави та додаткових угод до них, а також права підписання цих
договорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах�12 квіт�
ня 2013 року. Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прий�
няття рішень з питань порядку денного:             

� особисто, на території ПАТ "Поліссяхліб" (33010, м. Рівне, вул. Макарова, 14 (прий�
мальна), в кожну середу,  з 11:00 год. до 12:00 год.; 

� шляхом надіслання належним чином оформленого письмового запиту на ім'я Товарис�
тва.

Запит надсилається поштою, рекомендованим листом. Запит може бути подано не пізні�
ше, як за двадцять днів до дня проведення зборів. Відповідь на запит надається протягом де�
сяти днів від дня отримання запиту. Запити, що надійшли пізніше, як за двадцять днів до дня
проведення зборів, розгляду і задоволенню не підлягають.

Запит має містити наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові акціонера; вид та кіль�

кість належних йому акцій; місце реєстрації та місце фактичного проживання акціонера; пас�
портні дані; ідентифікаційний код, перелік проектів документів, з якими акціонер бажає оз�
найомитися, дата складання запиту, особистий підпис акціонера. Запити, які не містять всієї
вищевказаної інформації або надіслані в інший, ніж визначено спосіб, розгляду і задоволен�
ню не підлягають. Відповідальна особа � Директор. Для участі у зборах акціонеру (його пред�
ставнику) необхідно з собою мати документ, що засвідчує особу, крім цього, представнику
акціонера мати документ, що підтверджує його повноваження. Реєстрація акціонерів � за міс�
цем проведення зборів. Початок реєстрації акціонерів � 18 квітня 2013 року, з 9:00 год.; за�
кінчення реєстрації � 9:45 год.

Основні показники фінансово�господарської діяльності ПАТ "Поліссяхліб" за 2012 рік (тис. грн.)

Наглядова рада ПАТ "Поліссяхліб"

До відома акціонерів ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ"
(ідентифікаційний код 02138926, місцезнаходження: місто Дніпропетровськ, вул. Героїв

Сталінграда, 122�А) повідомляємо, що 18 квітня 2013 року о 12:00 годині відбудуться річні
загальні збори акціонерів за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122�А, ад�
мінбудівля, 2�й поверх, зал засідань. 

Порядок денний:
1. Затвердження умов договору, укладеного Товариством зі Зберігачем, на виконання фун�

кцій реєстраційної та лічильної комісії.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів. 
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово�господарської  діяльності Товариства

за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків наглядової ради Товарис�

тва за 2012 рік. 
7.  Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії Товарис�

тва за 2012 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками

роботи у 2012 році.
10. Про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
11. Про обрання членів наглядової ради товариства.
12. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
13. Про обрання членів ревізійної комісії
14. Затвердження умов цивільно�правових договорів укладених з членами наглядової ради

і членами ревізійної комісії та призначення уповноваженої особи на підписання цих договорів.
Складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах здійснюється

станом на 24 годину 12 квітня 2013 р. (станом на 24 годину за три робочих дні до дня прове�
дення зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Реєстрація учасників зборів проводиться у день та за місцем проведення зборів з 10:00 до
11:30. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує
особу (паспорт), представникам акціонерів � належним чином оформлену довіреність та до�

кумент, що посвідчує особу (паспорт). Відповідно до законодавства України акціонери можуть
ознайомитись  з документами, пов'язаними з порядком денним зборів (з 10:00 до 12:00 год.
понеділок � п'ятниця) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122�А, адмін�
будівля, 2�й поверх, приймальня, після надання письмового запиту до виконавчого органу.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхід�
ними для прийняття рішень з питань порядку денного � директор Товариства Дєгтярьов М.В.

Довідки за телефоном: (056) 763�10�78.
Основні показники фінансово�господарської діяльності 

ПАТ "Дніпропетровськметалопром (тис. грн.)

Виконавчий орган ПАТ "Дніпропетровськметалопром"

ЗАТ "АГРОШЛЯХБУД"
(місцезнаходження м. Чернівці, вул. П. Кільцева , 37) повідомляє  про скликання чергових

загальних зборів акціонерів 05 квітня 2013 року об 11�00 годині за адресою м. Чернівці, вул.
Миколаївська, 38 (актова зала). Реєстрація учасників зборів проводиться з 10�00 до 10�55
год. в день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у збо�
рах, складається станом на 01.04.2013 р. З документами, які стосуються загальних зборів ак�
ціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у бухгалтерії, звернувшись до голов�
ного бухгалтера у робочі дні з 10�00 до 12�00 год. 

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства у 2011�

2012 рр.
4. Звіт ревізійної комісії за звітний період.
5. Звіт наглядової ради товариства за звітний період.
6. Затвердження фінансової звітності  за 2011�2012 рр.
7. Про порядок покриття збитків товариства за звітний період.
8. Внесення змін до статуту товариства.
9. Про порядок вчинення правочинів у 2013 р. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово�господарської діяльності  (тис. грн.)

Товариство у звітному та попередньому періоді акції не викупляло, довгострокові зо�
бов'язання відсутні. 

Найменування показника
Період, рік

Звітний (2012) Попередній (2011)
Усього активів 7 070,00 6 804,00
Основні засоби 3 764,00 3 519,00
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 1 245,00 1 371,00
Сумарна дебіторська заборгованість 1 492,00 1 453,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 449,00 126,00
Нерозподілений прибуток 122,00 14,00
Власний капітал 5185,00 5077,00
Статутний капітал 758,00 758,00
Довгострокові зобов`язання � �
Поточні зобов`язання 1 885,00 1 727,00
Чистий прибуток (збиток) 108,00 154,00
Середньорічна кількість акцій, шт. 3 032 760 3 032 760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду � �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 248 246

Найменування показників
Період

2012 рік 2011 рік

Усього активів   15`064 14`555
Основні засоби 1`238 260
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси, товари     3 3
Сумарна дебіторська заборгованість   363 655
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 168
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7`352 7`634
Власний капітал                                                                                10`899 11`181
Статутний капітал                                                                              3`547 3`547
Довгострокові зобов’язання                                                              � �
Поточні зобов’язання                                                                        4`102 3`374
Чистий прибуток (збиток)                                                                 �282 �427
Середньорічна кількість акцій (шт.)                                            70`940`100 70`940`100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) � �
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду � �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 18

Найменування показника
період

2011 2012
Усього активів                              3502 3711
Основні засоби                              984 775
Довгострокові фінансові інвестиції          7 7
Запаси    443 712
Сумарна дебіторська заборгованість          1321 2172
Грошові кошти та їх еквіваленти             21 45
Усього пасиву                     3502 3711
Власний капітал                             1721 1528
Статутний капітал  1493 1493
Поточні зобов'язання                        1781 2183
Чистий прибуток (збиток)                    �493 �686
Середньорічна кількість акцій (шт.)         14930 14930
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                       48 49



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2013 р. 
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Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

Річними загальними зборами акціонерів ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00373400, місцезнаходження: Україна, 29016,
Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Леніна, будинок
78), далі � Товариство, прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства у
бездокументарну форму (протокол річних загальних зборів акціонерів №1/2013 від 20
лютого 2013 р.)

Рішення про дематеріалізацію
1. Реквізити емітента: 
1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:
1.1.1. Повне:  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ

ЗАВОД" (після державної реєстрації змін до установчих документів � ПУБЛІЧНЕ  АКЦІ�
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД");

1.1.2. Скорочене (за наявності): ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"  (після
державної реєстрації змін до установчих  документів � ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРО�
ВИЙ ЗАВОД").

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00373400;
1.3. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної особи: Ук�

раїна, 29016, Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Ле�
ніна, будинок 78 (після державної реєстрації змін до установчих  документів: Україна,
29000,  м.  Хмельницький, вул. Заводська, 59);

1.4. Адреса для поштових повідомлень: Україна, 29016, Хмельницька область,
Хмельницький район, село Копистин, вулиця Леніна, будинок 78 (після державної ре�
єстрації змін до установчих  документів: Україна, 29000,  м.  Хмельницький, вул. За�
водська, 59);

1.5. Телефон: +38 2765383;
1.6. Факс: +38 2765383.
2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого

прийнято рішення про дематеріалізацію:
2.1. Вид і тип цінних паперів: акції прості іменні;
2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
2.2.1. Дата реєстрації: 16.12.1998 року;
2.2.2. Орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку;
2.2.3. Реєстраційний номер випуску: 211/22/1/98.
2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 2200861001;
2.4. Номінальна вартість акції даного випуску: 0,25 гривень (нуль гривень 25 копій�

ок);
2.5. Кількість акцій даного випуску: 8 087 840 штук (вісім мільйонів вісімдесят сім ти�

сяч вісімсот сорок);
2.6. Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 2 021 960,00 гривень (два

мільйони двадцять одна тисяча дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок).
3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прий�

нято рішення про дематеріалізацію:
3.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ

УКРАЇНИ";
3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;
3.3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грінченка, будинок 3;
3.4. Телефони контактної особи: (044) 377�72�65;
3.5. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку � де�

позитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:
3.5.1. Номер ліцензії: 581322;
3.5.2. Дата видачі: 19.09.2006 р.;
3.5.3. Орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку;
3.5.4. Строк дії ліцензії: 19.09.2006 р. � 19.09.2016 р.
4. Реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення ве�

дення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення
про де матеріалізацію буде  відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

4.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНДОВА КОМПА�
НІЯ "ЦЕНТР � ІНВЕСТ";

4.2. Місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вулиця Володимирська, буд. 109;
4.3. Телефони контактної особи: 0382�699�588;
4.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21653380;
4.5. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку � де�

позитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:
4.5.1. Номер ліцензії: 390863;
4.5.2. Дата видачі: 21.01.2010 року;
4.5.3. Орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку;
4.5.4. Строк дії ліцензії: 21.01.2010 року � 21.01.2015 року.
5. Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників

іменних цінних паперів:
5.1. Найменування згідно з установчими документами: 
5.1.1. Повне: Приватне акціонерне товариство "РЕЄСТР�ЦЕНТР";
5.1.2. Скорочене (за наявності): ПрАТ "РЕЄСТР�ЦЕНТР".

5.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23834647;
5.3. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 29000, м. Хмельниць�

кий, вул. Володимирська, 109;
5.4. Телефон: 0382�70�20�63;
5.5. Факс: 0382�70�20�64;
5.6. ПІБ керівника: Бондар Олександр Григорович;
5.7. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку � де�

позитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних
цінних паперів: 

5.7.1. Номер ліцензії: 581478;
5.7.2. Дата видачі: 22.07.2011 року;
5.7.3. Орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку;
5.7.4. Строк дії ліцензії:  24.07.2011року � 24.07.2016 року.
6. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з

рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.
7. Застереження: після дати припинення ведення реєстру проведення будь�яких опе�

рацій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прий�
нято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється.

8. Уповноважений орган емітента або уповноважена посадова особа емітента, якій
Уповноваженим органом надані повноваження стосовно визначення дати припинення
ведення реєстру: Наглядова Рада.

9. Встановлена дата припинення ведення реєстру  має бути визначена у строк не піз�
ніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездо�
кументарній формі існування .

10. Всім власникам акцій Товариства потрібно укласти договір про відкриття рахун�
ку в цінних паперах з обраним ним  зберігачем (у разі відсутності такого договору).

11. До дати припинення ведення реєстру кожен з власників цінних паперів випуску,
щодо якого прийнято рішення про де матеріалізацію, має право самостійно знерухо�
мити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або
депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників імен�
них цінних паперів.

12. Зареєстровані в системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого емітент
буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, зобов'язані не пізніше дня
закінчення строку, що починається з дати публікації рішення Національної комісії з цін�
них паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випус�
ку акцій у бездокументарній формі існування та становить 10 робочих днів, відкрити
рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо
якого прийнято рішення про де матеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку).

13. Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів, номіналь�
них утримувачів, обраних Уповноваженим органом зберігача та депозитарій: поштовим
відправленням.

14. Порядок вилучення сертифікатів акцій: в строк до 01.03.2014 р. акціонери та/або
повноважні особи акціонерів (далі � акціонери) емітента зобов'язані повернути належ�
ні їм сертифікати акцій Товариства шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаход�
женням Товариства (Україна, 29000,  м.  Хмельницький, вул. Заводська, 59) виконав�
чому органу товариства, що оформлюється актом приймання�передавання сертифіка�
та акцій (акт приймання�передавання сертифіката акцій складається у двох примірни�
ках і підписується акціонером, який передає сертифікат акцій та особою, що виконує
обов'язки виконавчого органу товариства, чи особою, ним уповноваженою. У випадку
відмови акціонера, який передає сертифікат акцій, підписати акт приймання � переда�
вання сертифіката акцій, особа що виконує обов'язки виконавчого органу товариства,
чи особа, ним уповноважена, здійснює відповідну відмітку в акті приймання�переда�
вання сертифіката акцій) або шляхом надсилання рекомендованого поштового пові�
домлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ
ЗАВОД" (виконавчий орган товариства протягом десяти робочих днів з дати отриман�
ня сертифіката акцій таким шляхом, зобов'язаний надіслати особі, яка надає сертифі�
кат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій). Особа, що виконує обов'яз�
ки виконавчого органу товариства, чи особа, ним уповноважена, зобов'язана вести
журнал обліку вилучених  сертифікатів акцій, зберігати акти приймання � передавання
сертифікатів акцій, копії відправлених повідомлень про вилучення сертифікатів акцій.
Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню  особам, що їх передали та/або
акціонерам Товариства. Зберігання вилучених сертифікатів акцій здійснюється до мо�
менту їх знищення, після закінчення встановленого строку вилучення сертифікатів, ви�
лучені сертифікати підлягають знищенню в порядку, встановленому чинним законо�
давством. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно. Вилучення сертифі�
ката акцій (сертифікатів акцій) Товариства не призводить до переходу права власнос�
ті на належні акціонеру акції до Товариства. Вилучення сертифіката акцій (сертифіка�
тів акцій) ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" у акціонерів та видача акта прий�
мання � передавання сертифіката акцій, або надсилання повідомлення про вилучення
сертифіката акцій не є підтвердженням права власності на акції Товариства. Підтвер�
дженням права власності на акції в бездокументарній формі існування, після депону�
вання глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого влас�
нику (акціонеру) в зберігача цінних паперів. Порядок вилучення сертифікатів акцій,
який передбачений даним рішенням позачергових зборів акціонерів Товариства засто�
совується у разі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
В.о. директора ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

Євтушенко Олексій Миколайович
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Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

Річними загальними зборами акціонерів ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00373400, місцезнаходження: Україна, 29016,
Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Леніна, будинок
78), далі � Товариство, прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства у
бездокументарну форму (протокол річних загальних зборів акціонерів №1/2013 від 20
лютого 2013 р.)

Рішення про дематеріалізацію
1. Реквізити емітента: 
1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:
1.1.1. Повне:  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ

ЗАВОД" (після державної реєстрації змін до установчих документів � ПУБЛІЧНЕ  АКЦІ�
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД");

1.1.2. Скорочене (за наявності): ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"  (після
державної реєстрації змін до установчих  документів � ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРО�
ВИЙ ЗАВОД").

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00373400;
1.3. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної особи: Ук�

раїна, 29016, Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Ле�
ніна, будинок 78 (після державної реєстрації змін до установчих  документів: Україна,
29000,  м.  Хмельницький, вул. Заводська, 59);

1.4. Адреса для поштових повідомлень: Україна, 29016, Хмельницька область,
Хмельницький район, село Копистин, вулиця Леніна, будинок 78 (після державної ре�
єстрації змін до установчих  документів: Україна, 29000,  м.  Хмельницький, вул. За�
водська, 59);

1.5. Телефон: +38 2765383;
1.6. Факс: +38 2765383.
2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого

прийнято рішення про дематеріалізацію:
2.1. Вид і тип цінних паперів: акції прості іменні;
2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
2.2.1. Дата реєстрації: 16.12.1998 року;
2.2.2. Орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку;
2.2.3. Реєстраційний номер випуску: 211/22/1/98.
2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 2200861001;
2.4. Номінальна вартість акції даного випуску: 0,25 гривень (нуль гривень 25 копій�

ок);
2.5. Кількість акцій даного випуску: 8 087 840 штук (вісім мільйонів вісімдесят сім ти�

сяч вісімсот сорок);
2.6. Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 2 021 960,00 гривень (два

мільйони двадцять одна тисяча дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок).
3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прий�

нято рішення про дематеріалізацію:
3.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ

УКРАЇНИ";
3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;
3.3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грінченка, будинок 3;
3.4. Телефони контактної особи: (044) 377�72�65;
3.5. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку � де�

позитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:
3.5.1. Номер ліцензії: 581322;
3.5.2. Дата видачі: 19.09.2006 р.;
3.5.3. Орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку;
3.5.4. Строк дії ліцензії: 19.09.2006 р. � 19.09.2016 р.
4. Реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення ве�

дення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення
про де матеріалізацію буде  відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

4.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНДОВА КОМПА�
НІЯ "ЦЕНТР � ІНВЕСТ";

4.2. Місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вулиця Володимирська, буд. 109;
4.3. Телефони контактної особи: 0382�699�588;
4.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21653380;
4.5. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку � де�

позитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:
4.5.1. Номер ліцензії: 390863;
4.5.2. Дата видачі: 21.01.2010 року;
4.5.3. Орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку;
4.5.4. Строк дії ліцензії: 21.01.2010 року � 21.01.2015 року.
5. Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників

іменних цінних паперів:
5.1. Найменування згідно з установчими документами: 
5.1.1. Повне: Приватне акціонерне товариство "РЕЄСТР�ЦЕНТР";
5.1.2. Скорочене (за наявності): ПрАТ "РЕЄСТР�ЦЕНТР".

5.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23834647;
5.3. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 29000, м. Хмельниць�

кий, вул. Володимирська, 109;
5.4. Телефон: 0382�70�20�63;
5.5. Факс: 0382�70�20�64;
5.6. ПІБ керівника: Бондар Олександр Григорович;
5.7. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку � де�

позитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних
цінних паперів: 

5.7.1. Номер ліцензії: 581478;
5.7.2. Дата видачі: 22.07.2011 року;
5.7.3. Орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку;
5.7.4. Строк дії ліцензії:  24.07.2011року � 24.07.2016 року.
6. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з

рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.
7. Застереження: після дати припинення ведення реєстру проведення будь�яких опе�

рацій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прий�
нято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється.

8. Уповноважений орган емітента або уповноважена посадова особа емітента, якій
Уповноваженим органом надані повноваження стосовно визначення дати припинення
ведення реєстру: Наглядова Рада.

9. Встановлена дата припинення ведення реєстру  має бути визначена у строк не піз�
ніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездо�
кументарній формі існування .

10. Всім власникам акцій Товариства потрібно укласти договір про відкриття рахун�
ку в цінних паперах з обраним ним  зберігачем (у разі відсутності такого договору).

11. До дати припинення ведення реєстру кожен з власників цінних паперів випуску,
щодо якого прийнято рішення про де матеріалізацію, має право самостійно знерухо�
мити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або
депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників імен�
них цінних паперів.

12. Зареєстровані в системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого емітент
буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, зобов'язані не пізніше дня
закінчення строку, що починається з дати публікації рішення Національної комісії з цін�
них паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випус�
ку акцій у бездокументарній формі існування та становить 10 робочих днів, відкрити
рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо
якого прийнято рішення про де матеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку).

13. Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів, номіналь�
них утримувачів, обраних Уповноваженим органом зберігача та депозитарій: поштовим
відправленням.

14. Порядок вилучення сертифікатів акцій: в строк до 01.03.2014 р. акціонери та/або
повноважні особи акціонерів (далі � акціонери) емітента зобов'язані повернути належ�
ні їм сертифікати акцій Товариства шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаход�
женням Товариства (Україна, 29000,  м.  Хмельницький, вул. Заводська, 59) виконав�
чому органу товариства, що оформлюється актом приймання�передавання сертифіка�
та акцій (акт приймання�передавання сертифіката акцій складається у двох примірни�
ках і підписується акціонером, який передає сертифікат акцій та особою, що виконує
обов'язки виконавчого органу товариства, чи особою, ним уповноваженою. У випадку
відмови акціонера, який передає сертифікат акцій, підписати акт приймання � переда�
вання сертифіката акцій, особа що виконує обов'язки виконавчого органу товариства,
чи особа, ним уповноважена, здійснює відповідну відмітку в акті приймання�переда�
вання сертифіката акцій) або шляхом надсилання рекомендованого поштового пові�
домлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ
ЗАВОД" (виконавчий орган товариства протягом десяти робочих днів з дати отриман�
ня сертифіката акцій таким шляхом, зобов'язаний надіслати особі, яка надає сертифі�
кат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій). Особа, що виконує обов'яз�
ки виконавчого органу товариства, чи особа, ним уповноважена, зобов'язана вести
журнал обліку вилучених  сертифікатів акцій, зберігати акти приймання � передавання
сертифікатів акцій, копії відправлених повідомлень про вилучення сертифікатів акцій.
Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню  особам, що їх передали та/або
акціонерам Товариства. Зберігання вилучених сертифікатів акцій здійснюється до мо�
менту їх знищення, після закінчення встановленого строку вилучення сертифікатів, ви�
лучені сертифікати підлягають знищенню в порядку, встановленому чинним законо�
давством. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно. Вилучення сертифі�
ката акцій (сертифікатів акцій) Товариства не призводить до переходу права власнос�
ті на належні акціонеру акції до Товариства. Вилучення сертифіката акцій (сертифіка�
тів акцій) ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" у акціонерів та видача акта прий�
мання � передавання сертифіката акцій, або надсилання повідомлення про вилучення
сертифіката акцій не є підтвердженням права власності на акції Товариства. Підтвер�
дженням права власності на акції в бездокументарній формі існування, після депону�
вання глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого влас�
нику (акціонеру) в зберігача цінних паперів. Порядок вилучення сертифікатів акцій,
який передбачений даним рішенням позачергових зборів акціонерів Товариства засто�
совується у разі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
В.о. директора ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

Євтушенко Олексій Миколайович

Річна інформація емітента за 2011 рік

ПРАТ "УКРМЕТАЛУРГРЕМБУД"
1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Укрметалур�
грембуд";

1.2. Організаційно�правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 49069, Дніпропетровська, Бабушкінський район, м.

Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32701956;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 373�93�09;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 061213;
1.7. Дата державної реєстрації: 19.12.2003 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом

для розкриття інформації: http://umr.firm.hostei.com.
2. Основні показники фінансово�господарської діяльності суб'єкта 

малого підприємництва (тис. грн.)

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.
Органи управління: Управління товариством здійснюють загальні збори, директор.
Посадові особи :Директор Клочко О.С. 
Засновники емітента: ТОВ  "МАКТУБ", ЄДРПОУ: 32694169, ТОВ "Домінанта" ЄДРПОУ:

32694195. 
4. Інформація про цінні папери емітента. 

Вид, форма випуску та тип випущених цінних паперів � Акції. Іменні прості. Кількість
випущених акцій (штук): 10000000.  Розміщені повністю. Акції не включені до котиру�
вального списку  фондової біржі тому не перебувають  в лістингу. 

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

У звітному  періоді  Товариство  не змінювало  особу, яка веде облік права власнос�
ті на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори.
Чергові загальні збори відбулися  08.04.2011 р. ,Кворум: 100%.

7. Інформація про дивіденди.
Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку.
ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит�Дніпроконсульт". ЄДРПОУ 24600006.

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

від  26.06.2008 р.
В и с н о в о к. Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку та

облікова політика, на нашу думку, відповідають встановленим П(С)БО, іншій законо�
давчій та нормативній базі з питань бухгалтерського обліку в Україні. Перевірені фінан�
сові звіти, показники яких узгоджені між собою, складені згідно до обраної концепту�
альної основи, відповідних П(С)БО та вимог діючого законодавства України, справед�
ливо та достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31.12.2011 р.  У всіх
суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, відповідно до П(С)БО. Вартість  чистих
активів  в сумі  10 000,2 тис. грн. станом на 31.12.2011 р.  відповідає вимогам законо�
давства у всіх суттєвих аспектах, відповідно до П(С)БО, інформацію про вартість чис�
тих активів наведено вірно. На нашу думку, твердження  управлінського  персоналу  то�
вариства про те, що статутний капітал станом на 31.12.2011 р. в сумі  10 000,0 тис. грн.
сплачений у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно
до вимог чинного законодавства, наведено достовірно. В перевіряємому періоді това�
риство прибутків, або збитків не мало.

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

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
27.02.2013 р.

додатково інформація розміщена 27.02.2013 р. на сторінці http://umr.firm.hostei.com.
10. Підпис.

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

Директор Клочко Олександр Сергійович

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ 

КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський кок�

сохімічний завод", що знаходиться за адресою: 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Коле�
усівська, 1 (надалі � "Товариство") повідомляє про скликання річних загальних зборів ак�
ціонерів Товариства (надалі � "Загальні Збори").

Дата проведення Загальних Зборів 10 квітня 2013 року. 
Загальні Збори проходитимуть у приміщенні залу засідань дільниці КВПтаМО ПАТ "ЄВ�

РАЗ Дніпродзержинський КХЗ" за адресою: 51901, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівсь�
ка, 1.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загаль�
них Зборах � 24 година 04 квітня 2013 року. 

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 09 год. 00 хв.
до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних Зборів об 11 год. 00 хв.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012

році. 
7. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. 
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством

протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ".
10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ "ЄВРАЗ  Дніпродзержинс�

ький КХЗ".
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Това�

риства. 
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Това�

риства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно�пра�

вових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на під�
писання цивільно�правових договорів з членами Ревізійної комісії.

14. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно�пра�

вових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на під�
писання цивільно�правових договорів з членами Наглядової Ради.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведен�
ня Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у примі�
щенні ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" за адресою: 51901, м. Дніпродзержинськ,
вул. Колеусівська, 1, будинок головної контори, офіс № 214 щоденно (крім суботи та не�
ділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день прове�
дення Загальних Зборів � також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок
ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є начальник відділу корпоративних
відносин та власності Горовицький Олександр Іванович (тел.: (0569) 56�78�34).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення  Загальних Зборів звер�
татись до зазначеної посадової особи Товариства.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує
особу (паспорт), а представникам акціонерів � паспорт та довіреність, оформлену згідно з
чинним законодавством. 

Основні показники фінансово�господарської діяльності
ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" за 2012 рік (тис. грн.)

Наглядова Рада ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ"

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 46845,3 19476
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 8880 13586
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 88,7 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,4 12,3
Власний капітал 10000,2 10000,2
Статутний капітал 10000 10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0,2 0,2
Довгострокові зобов’язання 4677,7 4677,7
Поточні зобов’язання 32167,4 4798,1
Чистий прибуток (збиток) 0 0,2
Вартість чистих активів 10000,2 10000,2

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 1 034 451 887 072 
Основні засоби 419 760 509 625
Довгострокові фінансові інвестиції � �
Запаси 78 176 135 474 
Сумарна дебіторська заборгованість 425 557 168 167 
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 062 373
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 328 505 575 593
Власний капітал 499 089 746 254 
Статутний капітал 170 584 170 584 
Довгострокові зобов’язання 44 741 41 414
Поточні зобов’язання 490 621 99 404 
Чистий прибуток (збиток) (247 165) (53 834)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 682 337 284 682 337 284 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)

� �

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

� �

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 386 1 388 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМАРМАТУРА"

код за ЄДРПОУ 21871578 (далі � Товариство), місцезнаходження якого: м. Дніпропет�
ровськ, вул. Сімферопольська, 17 повідомляє про проведення річних загальних зборів
акціонерів, які відбудуться  03 квітня 2013 р. о 13�00 годині за місцевим часом за адре�
сою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17,  в приміщенні кімнати для перегово�
рів на 5�му поверсі. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 03 квіт�
ня 2013 р. з 12�30 до 12�50 години за місцем їх проведення. Учасникам загальних зборів
� фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі до�
кумент, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково
надати документ, що посвідчує повноваження представника (довіреність видану для
участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства Укра�
їни). Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акці�
онера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у
загальних зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин 28 березня 2013 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1) Обрання Лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвер�

дження регламенту роботи загальних зборів.
2) Звіт Генерального директора про результати фінансово�господарської діяльності То�

вариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік
та перший квартал 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генераль�
ного директора.

3) Звіт Ревізора Товариства за 2012. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора Товариства.

4) Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2012 р., річного звіту та ба�
лансу Товариства.

5) Про розподіл прибутку (збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 р. Затвер�
дження розміру дивідендів Товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

6) Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів,
які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення.

7) Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Про обрання Ревізо�
ра Товариства. Затвердження цивільно�правової угоди з Ревізором Товариства, встанов�
лення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання ци�
вільно�правової угоди з Ревізором.

8) Затвердження звіту комісії з припинення Дочірнього підприємства "Атлант" приват�
ного акціонерного товариства "Промарматура". Затвердження передавального акту ДП
"Атлант". Затвердження порядку обміну частки Засновника у статутному капіталі Дочірнь�
ого підприємства "Атлант" приватного акціонерного товариства "Промарматура", що реор�
ганізовується, на зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капі�

талі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації.
Про закінчення роботи комісії з припинення ДП "Атлант".

9) Про надання Генеральному директорові АТ "Промарматура" повноважень у май�
бутньому брати участь в установчих та загальних зборах учасників товариства з обмеже�
ною відповідальністю � правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації Дочір�
нього підприємства "Атлант" приватного акціонерного товариства "Промарматура", та ви�
рішувати всі питання, що мають відношення до створення та подальшої діяльності цього
товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціоне�
ри можуть ознайомитись в робочі дні  з 09�00 до 13�00 та з 14�00 до 18�00 год. за міс�
цезнаходженням Товариства на 5�му поверсі, в кімнаті №17 "Юридичний департамент".
Телефон для довідок: (0562) 356�626. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення
акціонерів з документами � Межебовський Ігор Валерійович, Генеральний директор. 

03 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий�
няття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації
для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

Основні показники фінансово�господарської діяльності 
АТ "Промарматура" за 2012 рік  (тис. грн.) попередні дані

Генеральний директор І.В.Межебовський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ

«ОБЩЕМАШКОНТРАКТ»
код за ЄДРПОУ 21926262 (далі – Товариство), місцезнаходження якого: м.

Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 повідомляє про проведення річних загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 03 квітня 2013 р. о 17�00 годині за місцевим часом за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17,  в приміщенні кімнати для
переговорів на 5�му поверсі. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 03
квітня 2013 р. з 16�30 до 16�50 години за місцем їх проведення. Учасникам загальних зборів
– фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково
надати документ, що посвідчує повноваження представника (довіреність видану для участі у
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). Документи
повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства
(згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах,
складеним станом на 24 годину 00 хвилин 28 березня 2013 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1) Обрання Лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження

регламенту роботи загальних зборів.
2) Звіт Генерального директора про результати фінансово�господарської діяльності

Товариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та
перший квартал 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального
директора.

3) Звіт Ревізора Товариства за 2012. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора Товариства.

4) Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2012 р., річного звіту та балансу
Товариства.

5) Про розподіл прибутку (збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 р.
Затвердження розміру дивідендів Товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

6) Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які
можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого

рішення.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери

можуть ознайомитись в робочі дні  з 09�00 до 13�00 та з 14�00 до 18�00 год. за
місцезнаходженням Товариства на 5�му поверсі, в кімнаті №17 «Юридичний департамент».
Телефон для довідок: (0562) 356�626. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення
акціонерів з документами – Львов Ігор Леонідович, Генеральний директор. 

03 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі
у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Основні показники фінансово�господарської діяльності 
АТ «МБК «ОМК» за 2012 рік   (тис. грн.)  попередні дані

Генеральний директор І. Л. Львов

Найменування показника
Період

Звітний 2012 р. Попередній 2011р.
Усього активів 39 396 22 461
Основні засоби 3 234 3 290
Довгострокові фінансові інвестиції 206 206
Запаси 8 517 3 595
Сумарна дебіторська заборгованість 18 609 10 379
Грошові кошти та їх еквіваленти 218 1 107
Нерозподілений прибуток 16 918 15 752
Власний капітал 18 781 17 615
Статутний капітал 1 352 1 352
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 20 615 4 846
Чистий прибуток (збиток) 1 166 432
Середньорічна кількість акцій (шт.) 135 150 135 150
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ��� ���
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

��� ���

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 35

Найменування показника
Період

Звітний 2012 р. Попередній 2011 р.
Усього активів 124 097 200 896
Основні засоби 12 987 14 517
Довгострокові фінансові інвестиції 7 417 7 417
Запаси 14 509 19 752
Сумарна дебіторська заборгованість 87 508 72 914
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 217 85 135
Нерозподілений прибуток 87 001 84 410
Власний капітал 95 385 92 794
Статутний капітал 7 218 7 218
Довгострокові зобов'язання 3 155 3 155
Поточні зобов'язання 25 557 104 947
Чистий прибуток (збиток) 2 591 14 121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 165 934 165 934
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

��� ���

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

��� ���

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 208 211

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394



№42, 1 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМАРМАТУРА"

код за ЄДРПОУ 21871578 (далі � Товариство), місцезнаходження якого: м. Дніпропет�
ровськ, вул. Сімферопольська, 17 повідомляє про проведення річних загальних зборів
акціонерів, які відбудуться  03 квітня 2013 р. о 13�00 годині за місцевим часом за адре�
сою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17,  в приміщенні кімнати для перегово�
рів на 5�му поверсі. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 03 квіт�
ня 2013 р. з 12�30 до 12�50 години за місцем їх проведення. Учасникам загальних зборів
� фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі до�
кумент, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково
надати документ, що посвідчує повноваження представника (довіреність видану для
участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства Укра�
їни). Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акці�
онера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у
загальних зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин 28 березня 2013 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1) Обрання Лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвер�

дження регламенту роботи загальних зборів.
2) Звіт Генерального директора про результати фінансово�господарської діяльності То�

вариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік
та перший квартал 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генераль�
ного директора.

3) Звіт Ревізора Товариства за 2012. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора Товариства.

4) Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2012 р., річного звіту та ба�
лансу Товариства.

5) Про розподіл прибутку (збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 р. Затвер�
дження розміру дивідендів Товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

6) Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів,
які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття
такого рішення.

7) Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Про обрання Ревізо�
ра Товариства. Затвердження цивільно�правової угоди з Ревізором Товариства, встанов�
лення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання ци�
вільно�правової угоди з Ревізором.

8) Затвердження звіту комісії з припинення Дочірнього підприємства "Атлант" приват�
ного акціонерного товариства "Промарматура". Затвердження передавального акту ДП
"Атлант". Затвердження порядку обміну частки Засновника у статутному капіталі Дочірнь�
ого підприємства "Атлант" приватного акціонерного товариства "Промарматура", що реор�
ганізовується, на зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капі�

талі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації.
Про закінчення роботи комісії з припинення ДП "Атлант".

9) Про надання Генеральному директорові АТ "Промарматура" повноважень у май�
бутньому брати участь в установчих та загальних зборах учасників товариства з обмеже�
ною відповідальністю � правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації Дочір�
нього підприємства "Атлант" приватного акціонерного товариства "Промарматура", та ви�
рішувати всі питання, що мають відношення до створення та подальшої діяльності цього
товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціоне�
ри можуть ознайомитись в робочі дні  з 09�00 до 13�00 та з 14�00 до 18�00 год. за міс�
цезнаходженням Товариства на 5�му поверсі, в кімнаті №17 "Юридичний департамент".
Телефон для довідок: (0562) 356�626. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення
акціонерів з документами � Межебовський Ігор Валерійович, Генеральний директор. 

03 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий�
няття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації
для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

Основні показники фінансово�господарської діяльності 
АТ "Промарматура" за 2012 рік  (тис. грн.) попередні дані

Генеральний директор І.В.Межебовський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ

«ОБЩЕМАШКОНТРАКТ»
код за ЄДРПОУ 21926262 (далі – Товариство), місцезнаходження якого: м.

Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 повідомляє про проведення річних загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 03 квітня 2013 р. о 17�00 годині за місцевим часом за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17,  в приміщенні кімнати для
переговорів на 5�му поверсі. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 03
квітня 2013 р. з 16�30 до 16�50 години за місцем їх проведення. Учасникам загальних зборів
– фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково
надати документ, що посвідчує повноваження представника (довіреність видану для участі у
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). Документи
повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства
(згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах,
складеним станом на 24 годину 00 хвилин 28 березня 2013 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1) Обрання Лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження

регламенту роботи загальних зборів.
2) Звіт Генерального директора про результати фінансово�господарської діяльності

Товариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та
перший квартал 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального
директора.

3) Звіт Ревізора Товариства за 2012. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізора Товариства.

4) Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2012 р., річного звіту та балансу
Товариства.

5) Про розподіл прибутку (збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 р.
Затвердження розміру дивідендів Товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

6) Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які
можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого

рішення.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери

можуть ознайомитись в робочі дні  з 09�00 до 13�00 та з 14�00 до 18�00 год. за
місцезнаходженням Товариства на 5�му поверсі, в кімнаті №17 «Юридичний департамент».
Телефон для довідок: (0562) 356�626. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення
акціонерів з документами – Львов Ігор Леонідович, Генеральний директор. 

03 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі
у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Основні показники фінансово�господарської діяльності 
АТ «МБК «ОМК» за 2012 рік   (тис. грн.)  попередні дані

Генеральний директор І. Л. Львов

Найменування показника
Період

Звітний 2012 р. Попередній 2011р.
Усього активів 39 396 22 461
Основні засоби 3 234 3 290
Довгострокові фінансові інвестиції 206 206
Запаси 8 517 3 595
Сумарна дебіторська заборгованість 18 609 10 379
Грошові кошти та їх еквіваленти 218 1 107
Нерозподілений прибуток 16 918 15 752
Власний капітал 18 781 17 615
Статутний капітал 1 352 1 352
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 20 615 4 846
Чистий прибуток (збиток) 1 166 432
Середньорічна кількість акцій (шт.) 135 150 135 150
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ��� ���
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

��� ���

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 35

Найменування показника
Період

Звітний 2012 р. Попередній 2011 р.
Усього активів 124 097 200 896
Основні засоби 12 987 14 517
Довгострокові фінансові інвестиції 7 417 7 417
Запаси 14 509 19 752
Сумарна дебіторська заборгованість 87 508 72 914
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 217 85 135
Нерозподілений прибуток 87 001 84 410
Власний капітал 95 385 92 794
Статутний капітал 7 218 7 218
Довгострокові зобов'язання 3 155 3 155
Поточні зобов'язання 25 557 104 947
Чистий прибуток (збиток) 2 591 14 121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 165 934 165 934
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

��� ���

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду

��� ���

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 208 211

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИх ЗБОРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«САНТА УКРАЇНА»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Санта Україна» повідомляє Вас, 

що 17 квітня 2013 року о 1400 годині за адресою: Україна, Миколаївська область, м. Перво
майськ, вул. А. Чернецького, 108 в актовій залі відбудуться Загальні збори Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах вста-
новлюється 11.04.2013 року в 24-00 години. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 
17 квітня 2013 року з 12-30 до 13-45 за адресою: Україна, Миколаївська область, м. Перво-
майськ, вул. А. Чернецького, 108 актова зала.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акці-
онерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних 
зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства маю можливість ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Озна-
йомлення з матеріалами відбувається до 16 квітня 2013 року (включно) з понеділка по 
п'ятницю з 09-00 год. До 16-00 год. (обідня перерва з 12-00 год. До 12-30 год.) за адресою: 
Україна, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. А. Чернецького, 108 бухгалтерія. Від-
повідальний за ознайомлення з матеріалами зборів — Величко Т.Б. — Головний бухгалтер, 
член Правління.

17 квітня 2013 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного відбувається в місці проведення реєстрації для участі у Загальних 
зборах та у місці проведення Загальних зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акці-

онерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
2. Розгляд звіту Правління ПрАТ «Санта Україна» про результати фінансово — господар-

ської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Санта Україна» по результатам перевірки 

фінансово — господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Санта Україна» по результатам пере-
вірки фінансово — господарської діяльності Товариства в 2012 році. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Санта Україна» про результати фінансово — 
господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту. 

5. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Санта Україна» за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «Санта 

Україна» за підсумками 2012 року, з урахуванням вимог передбачених законом.
7. Затвердження кошторису на 2013 рік
8. Затвердження планового нормативу відрахувань чистого прибутку до фондів АТ у 

2013 році.
Основні показники фінансово — господарської діяльності Товариства

в 2012 році. (тис. грн.) 
Найменування показників 2011 рік 2012 рік

Усього активів 5169 4919
Основні засоби 3076 3004
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1150 1075
Сумарна дебіторська заборгованість 632 635
Грошові кошти та їх еквіваленти 291 447
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 4226 4226
Статутний капітал 636 636
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1014 1915
Чистий прибуток (збиток) -382 -1129
Середньорічна кількість акцій (шт..) 254592 254592
Чисельність працівників на кінець періоду 481 388

Голова Наглядової Ради  Пастушок О.Є.
ПрАТ «Санта Україна»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПРАТ АПФ КУА «ЄВРОПЕйСЬКІ ПРОМИСЛОВІ 
ІНВЕСТИЦІЇ»,

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32159455.
Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства», повідомляємо Вас про те, 

що 12 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв. відбудуться річні Загальні збори акціо-
нерів (далі – загальні збори) товариства за адресою: м. Київ, вул. Постова, 56.

Реєстрація учасників загальних зборів проводиметься 12 квітня  
2013 року з 9.00 до 9.30 за місцем проведення загальних зборів. Період ро-
боти загальних зборів: 10.00 - 11.30.

Питання порядку денного: 1) обрання лічильної комісії, голови та  
секретаря загальних зборів; 2) затвердження річного звіту товариства;  
3) розподіл прибутку і збитків товариства, з урахуванням вимог передбаче-
них ЗУ «Про акціонерні товариства»; 4) прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної 
комісії (ревізора).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДПЛАСТИК» 

повідомляє, що 19 квітня 2013 року о 12 годині відбудуться загальні збори акціонерів за 
адресою:Київська обл., м. Яготин, вул. Сільгосптехтіки 5, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 11.00 до 11.50 го-
дин у день скликання за місцем проведення зборів

Порядок денний:
1.Обрання голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження 

регламенту зборів.
2.Звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 

2012 рік, та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
3.Звіт Наглядової ради товариства, та інформація про пропозиції по інвестуванню, та 

інше
4.Звіт та висновки ревізійної комісії товариства.
5.Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік 
6.Про списання основних засобів, які не можуть далі експлуатуватися.
7.Про обрання ( продовження повноважень, відкликання членів наглядової Ради това-

риства).
8.Про обрання ( продовження повноважень, відкликання Ревізійної комісії товариства).
9.Про обрання (продовження повноважень, відкликання Правління товариства).

Основні показники фінансовогосподарської 
діяльності ПрАТ»Будпластик»(тис.грн.)

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів 2776,4 3203,0
Основні засоби (залишкова вартість) 2768,7 2923,2
Довгострокові фінансові інвестиції 5,0 280,0
Запаси 73,0 73,0
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,5 1,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -370,0 -200,0
Власний капітал 2843,0 3013,0
Статутний капітал 200,0 200,0
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання - -
Чистий прибуток (збиток) 303,8 277,0
Середньорічна кількість акцій (шт..) 2000000 2000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 13

Правління Товариства

ПрАТ «ОДЯГ» скликає чергові загальні збори акціонерів 16 квітня 2013 р. об 
1100 за адресою: 73026 м.херсон, вул.Залізнична, б.3 в приймальні товариства.

Реєстрація учасників зборів 16.04.2013 р.з 10-00 до10-50 за зазначеною адресою. 
Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів — паспорт та довереність. 
Дата переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів — 

10 квітня 2013 р. на 24 годину. 
Питання, що виносяться на голосування згідно з порядком денним: 

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 
2012 рік.

2. Звіт Наглядової ради, звіт та висновки ревізора за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, Наглядової ради і ревізора.
4. Затвердження річного звіту, балансу, порядку розподілу прибутку за 2012 рік.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
6. Про попереднє схвалення проведення будівельних робіт (реконструкції та/або капіталь-

ного ремонту) комплексу, який розташований за адресою: м.Херсон, вул. Залізнична, буд.3.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціоне-

ри можуть ознайомитися в робочі дні в бухгалтерії ПрАТ «Одяг». Відповідальна особа — 
головний бухгалтер. 

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

звітний попередній
Усього активів 1608 1666
Основні засоби 1105 1125
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 337 400
Сумарна дебіторська заборгованість 158 123
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 15
Нерозподілений прибуток 6 92
Власний капітал 1422 1507
Статутний капітал 823 823,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 186 159
Чистий прибуток (збиток) -86 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3292160 3292160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрач.на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 14

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

Директор ПрАТ «Одяг» М.І.Ліпчакова
Телефон для довідок (0552) 456218  26 лютого 2013 року 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

44

Фінансовий звіт приватного акціонерного товариства 
«Інвестиційний фонд «Київська Русь — МДС» 

за підсумками діяльності у 2012 році
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Рильський, буд. 3, оф. 36

тел.: (044) 278-43-41; 278-48-50
Довідка про вартість чистих активів Фонду

в тис. грн. 
1. АКТИВИ ФОНДУ на 01.01.12 р на 01.01.13 р
1.1. Нематеріальні активи за залишковою вартістю 5,2 4,0
1.2. Незавершене будівництво - -
1.3. Основні засоби за залишковою вартістю 574,6 550,2
1.4. Довгострокові фінансові інвестиції 33 167,5 30 143,0
1.5. Довгострокова дебіторська заборгованість - -
1.6. Відстрочені податкові активи - -
1.7. Інші необоротні активи 14,8 23,4
1.8. Запаси 55,8 59,8
1.9. Векселі одержані - -
1.10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
за чистою реалізаційною вартістю

193,3 1 319,8

1.11. Дебіторська заборгованість за розрахунками:
а) з бюджетом 5,7 0,5
б) за виданими авансами - -
в) з нарахованих доходів - -
г) із внутрішніх розрахунків - -
1.12. Інша поточна дебіторська заборгованість, 
в тому числі:
приватизаційні папери в розрахунках за об’єкти приватизації

1 224,7
-

1 460,6
-

1.13. Поточні фінансові інвестиції 29,6 961.5
1.14. Грошові кошти та їх еквіваленти:
а) в національній валюті 6 513,2 5 746,0
б) в іноземній валюті - -
1.15. Інші оборотні активи - -
1.16. Витрати майбутніх періодів  
1.17. РАЗОМ АКТИВИ ФОНДУ (сума рядків 1.1 — 1.16) 41 784,4 40 259,8
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФОНДУ 1 410,7 1 481,7
3. ВАРТІСТЬ ЧИСТИх АКТИВІВ (ряд. 1.17 — ряд. 2) 40 373,7 38 778,1
4. Кількість акцій та інвестиційних сертифікатів в обігу, 
одиниць

13 472 691 13 845 653

5. Вартість чистих активів з розрахунку на акцію та 
інвестиційний сертифікат в обігу (ряд. 3 : ряд. 4), грн.

3,00 2,80

Структура довідки про вартість чистих активів побудована за принципом розрахунку 
основного показника діяльності інвестиційного фонду — вартості чистих активів на один ін-
вестиційний пай (сертифікат або акцію).

Зобов’язання Фонду на кінець звітного періоду становлять 1 481,7 тис. грн., чисті активи 
Фонду — 38 778,1 тис. грн.

Інвестиційний портфель Фонду станом на 1 січня 2013 року включає в себе пакети акцій 
228 емітентів.

Перелік та кількість цінних паперів одного емітента (в розмірі більше одного відсотка 
активів Фонду), що перебувають у власності Фонду

станом на 1 січня 2013 року
Назва емітента Статутний

фонд емітента,
грн.

Кількість акцій 
у власності 

Фонду, 
шт.

Частка у 
статутному 

фонді емітента,
%

ПАТ «Уманьферммаш», м. Умань 46 964 510,00 4 844 852 2,58

ПАТ «САН Інтербрю Україна», м. Київ 65 951 200,00 6 135 000 0,09
ПАТ «Алчевський металургійний 
комбінат», м. Алчевськ

2 577 525 480,30 5 929 088 0,02

ПАТ «АЕС Київобленерго», м. Київ 52 043 780,00 620 826 0,10
ПАТ «Укрбудресурси», м. Київ 1 950 000,00 254 950 3,27
ПАТ «Алчевський коксохімичнйи 
завод», м. Алчевськ

752 990 000,00 964 500 0,03

ПАТ «Сумське машинобудівне 
науково-виробниче
об’єднання ім. М. В. Фрунзе», м. Суми

710 850 000,00 19 900 0,03

ПАТ «Закарпаттяобленерго», 
м. Ужгород

31 150 810,00 2 289 916 1,84

ВАТ «Тернопільобленерго», 
м. Тернопіль

 15 272 040,00 1 091 240 1,79

ВАТ «Акціонерний комерційний банк 
«Гарант», м. Київ

41 421 000,00 85 375 000 2,06

ПАТ «Донецький металургійний 
завод», м. Донецьк

90 560 290,00 3 156 000 0,87

ПАТ «Донбасенерго», м. Горлівка 236 443 010,00 29 500 0,12
ВАТ «Хмельницьке спеціалізоване 
підприємство № 527»

940 438,00 376 174 10,00

ПАТ «Металургійний комбінат 
«Азовсталь», м. Маріуполь

1 051 000 000,00 195 000 0,01

ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ 1 020 000 000,00 494 108 0,01
ПАТ «Полтавський турбомеханічний 
завод», м. Полтава

1 470 370,00 570 000 0,39

ВАТ «Українська перестрахувальна 
компанія «Гарант Ре»

44 300 908,00 12 925 400 1,46

ПАТ «Авдієвський коксохімічний 
завод», м. Авдіївка

340 743 920,00 27 500 0,01

ПАТ «Концерн Стирол», м. Горлівка 949 384 800,00 4 300 0,02
ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан 
Моторс», м. Луцьк

831 999 540,00 487 000 0,01

ПАТ «Укртелеком», м. Київ 4 681 562 000,00 629 700 0,01
ПАТ «Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат»

155 682 280,00 203 120 0,03

ПАТ «Центренерго», м. Київ 480 229 240,40 29 250 0,01
ПАТ «Дніпрошина», м. Дніпропе-
тровськ

149 262 700,00 4 960 0,17

ПАТ «Стаханівський вагонобудівний 
завод», м. Стаханів

237 708 985,50 265 697 0,12

ПАТ «Бром», м. Красноперекопськ 17 779 768,00 470 500 0,66
ПАТ «Маріупольський завод важкого 
машинобудування»

83 846 866,00 239 758 0,07

ПАТ «Марганецький гірничо-
збагачувальний комбінат»

366 625 500,00 118 000 0,01

Фонд також повідомляє, що інвестиційні сертифікати, розміщені серед його учасників, 
викуповуються за курсовою вартістю, яка на 1 січня 2013 року становить 2 грн. 80 коп. у роз-
рахунку на один інвестиційний сертифікат номінальною вартістю 1 грн. 00 коп. При бажанні 
продажу інвестиційних сертифікатів їх власникам необхідно направити на адресу Фонду ори-
гінали інвестиційних сертифікатів з додатком заяви на їх викуп, де вони повинні вказати по-
вну домашню адресу та свій ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб, 
наданий Державною податковою адміністрацією України. Згідно з отриманою заявою серти-
фікати будуть викуплені, а сума за викуплені сертифікати надіслана поштовим переказом на 
домашню адресу учасників Фонду.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «КИЇВСЬКА РУСЬ — МДС»

місцезнаходження: 83108, м. Донецьк, пр-т Партизанський, буд. 2а, повідомляє, що річні 
Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 03 квітня 2013 року о 10.00 за адресою: 83108, 
м. Донецьк, прт Партизанський, буд. 2а, кімн. 10.

Порядок денний:
1. Припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів та обрання нової лічильної 

комісії Загальних зборів Товариства.
2. Припинення повноважень секретаря Загальних зборів та обрання нового секретаря За-

гальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової 

ради та Ревізійної комісії Товариств за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством у період з 04.04.2013 по 03.04.2014.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та їх державна реєстрація.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника
Період 

звітний попередній
Усього активів
Основні засоби 2800,7 3754,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 124,5 132,0
Сумарна дебіторська заборгованість 263,2 405,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,1 51,5
Нерозподілений прибуток (7701,1) (7340,4)
Власний капітал 348,7 348,7
Статутний капітал 14,3 14,3

Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 10529,6 11320,0
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2730 2730
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 23

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах 
та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, 
складеного на 24 годину 28 березня 2013 р., у день проведення зборів з 9.00 до 9.45 за адресою: 
83108, м. Донецьк, пр-т Партизанський, буд. 2а, кімн. 10.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціоне-
ра (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та доку-
менти, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність 
тощо).

Акціонери ПРАТ «ДОНЕЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» можуть ознайо-
митися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 
Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення Загальних 
зборів за місцем знаходження Товариства (83108, м. Донецьк, пр-т Партизанський, буд. 2а, кімн. 10), 
а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів призначено Генерального 
директора Удовиченко Олександра Гавриловича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за тел. 8 (062) 3063336.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ», 
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента:

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ЮГцемент» 
Організаційно правова форма: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00293031
Місцезнаходження емітента: 57113, Миколаївська область, Миколаївський район, 

смт. Ольшанське, вул.Промислова, 9
Міжміський код, телефон та факс: (0512) 59-45-01, факс — (0512) 51-68-30
Електронна поштова адреса: Olga.Potashewa@dyckerhoff.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/00293031
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення:
Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Загальними черговими зборами акціонерів ПАТ «ЮГцемент» (код ЄДРПОУ 00293031) 

26 лютого 2013 року (Протокол № 23 від 26.02.2013 р.) прийнято Рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради товариства та обрання членів Наглядової ради товари-
ства, про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства та обрання 
нових членів Ревізійної комісії товариства:

Звільнено з посади Голови Наглядової ради — пана Крістіана Петера Отто Лозе (Christian 
Peter Otto Lose), громадянина Німеччини (паспорт № 357101552, виданий 11.07.2006 р. по-
сольством Німеччини в м. Києві). Посадова особа акціями емітента не володіє, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 
07.06.2010 р. (Протокол № 19 від 07.06.2010 р.). Звільнено відповідно до положень ч.2 ст.32 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Звільнено з посади Заступника голови Наглядової ради — пана Паоло Зелано (Paolo 
Zelano), громадянина Італії (паспорт № АА 5456848, виданий 30.12.2009 р. Міністерством вну-
трішніх справ Італії). Посадова особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 07.06.2010 р. 
(Протокол № 19 від 07.06.2010 р.). Звільнено відповідно до положень ч.2 ст.32 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Звільнено з посади Члена Наглядової ради — пана Каша Карла Хейнца Паула Річарда 
(Kasch Karl Heinz Paul Richard), громадянина Німеччини (паспорт № 546614620, виданий 
20.07.2005 р. місцевим органом влади м. Ленгерих). Посадова особа акціями емітента не во-
лодіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа пере-
бувала на посаді з 07.06.2010 р. (Протокол № 19 від 07.06.2010 р.). Звільнено відповідно до 
положень ч.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства».

Звільнено з посади Члена Наглядової ради — пана Волкера Зоннабенда (Sonnabend 
Volker), громадянина Німеччини (паспорт С5RCF 5105070М2101277, виданий 28.01.2011 р. 
Органом мiсцевого самоврядування м.Кидрих, Нiмеччина). Посадова особа акціями емітента 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа 
перебувала на посаді з 07.06.2010 р. (Протокол № 19 від 07.06.2010 р.). Звільнено відповідно 
до положень ч.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства».

Звільнено з посади Члена Наглядової ради — пана Норберта Шульца (Schultz Norbert), 
громадянина Німеччини (паспорт № 402671663 виданий 21.11.2006 р. адміністрацією м. Віс-
бадена, Німеччина). Посадова особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 07.06.2010 р. 
(Протокол № 19 від 07.06.2010 р.). Звільнено відповідно до положень ч.2 ст.32 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Звільнено з посади Голови ревізійної комісії — пані Хрущ Iрину Iгорiвну, громадянку Укра-
їни (паспорт ЕО 309628, виданий 28.05.1997 р. Центральним РВ ММУ УМВС України в 
Миколаївськiй областi). Посадова особа володiє 0,0001% акцiй емiтента, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 
25.02.2010 р. (Протокол № 18 вiд 25.02.2010 р.). Звільнено відповідно до положень ч.2 ст.32 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Звільнено з посади члена ревізійної комісії — пана Троян Миколу Миколайовича, грома-
дянина України (паспорт ЕР 165653, виданий 21.10.2004 р. Миколаївським РВ ММУ УМВС 
України в Миколаївськiй областi). Посадова особа володiє 0,0085% акцiй емiтента, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 
25.02.2010 р. (Протокол № 18 вiд 25.02.2010 р.). Звільнено відповідно до положень ч.2 ст.32 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Звільнено з посади члена ревізійної комісії — пана Андрющенко Віктора Пантелійовича, 
громадянина України (паспорт ЕО 214856, виданий 18.11.1996 р. Миколаївським РВ УМВС 
України в Миколаївськiй областi). Посадова особа володiє 0,0001% акцiй емiтента, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 
25.02.2010 р. (Протокол № 18 вiд 25.02.2010 р.). Звільнено відповідно до положень ч.2 ст.32 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Призначено на посаду Голови Наглядової ради — пана Д-ра Лозе Крістіана Петера Отто, 
громадянина Німеччини (паспорт № 357101552, виданий 11.07.2006 р. посольством Німеччи-
ни в м. Києві). Посадова особа призначена терміном на три роки.
Рік народження 1971
Особа, що внесла пропозицію щодо даного 
кандидата

акціонер

Кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПАТ «ЮГцемент»

Акціями Товариства не володіє

Освіта
(повне найменування навчального закладу, 
рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

Вища, 
Університет м. Штутгарта, Німеччина, 2002 р.,
доктор права та політичних відносин

Місце роботи (основне та/або за сумісни-
цтвом), посади, які обіймає кандидат у 
юридичних особах

Основне — Директор підрозділу цементу та 
бетону в Центральній та Східній Європі 
компанії Dyckerhoff Aktiengesellschaft

Загальний стаж роботи 12 років

Інформація про стаж роботи протягом 
останніх п'яти років (період, місце роботи, 
займана посада)

Квітень 2007 р. — 
березень 2009 р. — Генеральний директор 
ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/»;
з квітня 2009 р. — Директор підрозділу 
цементу та бетону в Центральній та Східній 
Європі компанії Dyckerhoff Aktiengesellschaft

Наявність (відсутність) непогашеної 
(незнятої) судимості

Немає

Наявність (відсутність) заборони обіймати 
певні посади та/або займатись певною 
діяльністю

Немає

Чи є кандидат афілійованою особою 
ПАТ «ЮГцемент»?

Ні

Акціонери ПАТ «ЮГцемент», що є 
афілійованими особами кандидата

Немає

Наявність (відсутність) письмової заяви 
кандидата про згоду на обрання членом 
Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент»; наявність 
(відсутність) у письмовій заяві кандидата 
всіх або частини відомостей вказаних вище 
відомостей

Письмову заяву про згоду на обрання членом 
Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент» надано із 
зазначенням всіх вказаних вище відомостей

Призначено на посаду Заступника голови Наглядової ради — пана Паоло Зелано, грома-
дянина Італії (паспорт № АА 5456848, виданий 30.12.2009 р. Міністерством внутрішніх справ 
Італії). Посадова особа призначена терміном на три роки.
Рік народження 1975
Особа, що внесла пропозицію щодо даного 
кандидата

акціонер

Кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПАТ «ЮГцемент»

Акціями Товариства не володіє

Освіта
(повне найменування навчального закладу, 
рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

Вища, 
Політехнічний інститут
м. Торіно, Італія, 2006 р.
Дипломований інженер

Місце роботи (основне та/або за сумісни-
цтвом), посади, які обіймає кандидат у 
юридичних особах

Основне — 
Генеральний директор
ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/»

Загальний стаж роботи 13 років
Інформація про стаж роботи протягом 
останніх п'яти років (період, місце роботи, 
займана посада)

З березня 2009 р. — 
Генеральний директор
ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/». До березня 
2009 р. працював Директором з виробництва 
на заводі в м. Гвидонія компанії Buzzi Unicem, 
Італія

Наявність (відсутність) непогашеної 
(незнятої) судимості

Немає

Наявність (відсутність) заборони обіймати 
певні посади та/або займатись певною 
діяльністю

Немає

Чи є кандидат афілійованою особою 
ПАТ «ЮГцемент»?

Ні

Акціонери ПАТ «ЮГцемент», що є 
афілійованими особами кандидата

Немає

Наявність (відсутність) письмової заяви 
кандидата про згоду на обрання членом 
Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент»; наявність 
(відсутність) у письмовій заяві кандидата 
всіх або частини відомостей вказаних вище 
відомостей

Письмову заяву про згоду на обрання членом 
Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент» надано із 
зазначенням всіх вказаних вище відомостей

Призначено на посаду Члена Наглядової ради — пана Зоннабенда Фолькера, громадянина 
Німеччини (паспорт С5RCF 5105070М2101277, виданий 28.01.2011 р. Органом мiсцевого са-
моврядування м.Кидрих, Нiмеччина). Посадова особа призначена терміном на три роки.
Рік народження 1951
Особа, що внесла пропозицію щодо даного 
кандидата

акціонер

Кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПАТ «ЮГцемент»

Акціями Товариства не володіє

Освіта
(повне найменування навчального закладу, 
рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

Вища, 
Університет м. Ерланген-Нюрнберг, 
Німеччина, 1977 р.,
Дипломований інженер

Місце роботи (основне та/або за сумісни-
цтвом), посади, які обіймає кандидат у 
юридичних особах

Основне — Технічний директор департаменту 
Центральної та Східної Європи в компанії 
Dyckerhoff Aktiengesellschaft

Загальний стаж роботи 36 років
Інформація про стаж роботи протягом 
останніх п'яти років (період, місце роботи, 
займана посада)

Протягом останніх 5 років обіймає посаду 
Технічного директора департаменту 
Центральної та Східної Європи в компанії 
Dyckerhoff Aktiengesellschaft 

Наявність (відсутність) непогашеної 
(незнятої) судимості

Немає

Наявність (відсутність) заборони обіймати 
певні посади та/або займатись певною 
діяльністю

Немає

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮГЦЕМЕНТ» 
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Чи є кандидат афілійованою особою 
ПАТ «ЮГцемент»?

Ні

Акціонери ПАТ «ЮГцемент», що є 
афілійованими особами кандидата

Немає

Наявність (відсутність) письмової заяви 
кандидата про згоду на обрання членом 
Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент»; наявність 
(відсутність) у письмовій заяві кандидата 
всіх або частини відомостей вказаних вище 
відомостей

Письмову заяву про згоду на обрання членом 
Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент» надано із 
зазначенням всіх вказаних вище відомостей

Призначено на посаду Члена Наглядової ради — пана Шульца Норберта, (паспорт 
№ 402671663 виданий 21.11.2006 р. адміністрацією м. Вісбадена, Німеччина). Посадова особа 
призначена терміном на три роки.
Рік народження 1960
Особа, що внесла пропозицію щодо даного 
кандидата

акціонер

Кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПАТ «ЮГцемент»

Акціями Товариства не володіє

Освіта
(повне найменування навчального закладу, 
рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

Вища, 
Технічний Університет м. Дармшдадт,
Німеччина, 1988 р.
Дипломований інженер з організації 
виробництва

Місце роботи (основне та/або за сумісни-
цтвом), посади, які обіймає кандидат у 
юридичних особах

Основне — Фінансовий директор 
департаменту Центральної та Східної Європі в 
компанії Dyckerhoff Aktiengesellschaft

Загальний стаж роботи 25 років
Інформація про стаж роботи протягом 
останніх п'яти років (період, місце роботи, 
займана посада)

Протягом останніх 5 років обіймав посаду 
начальника відділу корпоративного 
контролю, Фінансового директора 
департаменту Центральної та Східної Європі в 
компанії Dyckerhoff Aktiengesellschaft 

Наявність (відсутність) непогашеної 
(незнятої) судимості

Немає

Наявність (відсутність) заборони обіймати 
певні посади та/або займатись певною 
діяльністю

Немає

Чи є кандидат афілійованою особою 
ПАТ «ЮГцемент»?

Ні

Акціонери ПАТ «ЮГцемент», що є 
афілійованими особами кандидата

Немає

Наявність (відсутність) письмової заяви 
кандидата про згоду на обрання членом 
Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент»; наявність 
(відсутність) у письмовій заяві кандидата 
всіх або частини відомостей вказаних вище 
відомостей

Письмову заяву про згоду на обрання членом 
Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент» надано із 
зазначенням всіх вказаних вище відомостей

Призначено на посаду Члена Наглядової ради — пана Каша Карла Хейнца Паула Річарда, 
громадянина Німеччини (паспорт № 546614620, виданий 20.07.2005 р. місцевим органом вла-
ди м. Ленгерих). Посадова особа призначена терміном на три роки.
Рік народження 1955
Особа, що внесла пропозицію щодо даного 
кандидата

акціонер

Кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПАТ «ЮГцемент»

Акціями Товариства не володіє

Освіта
(повне найменування навчального закладу, 
рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

Вища, 
Вищий технічний навчальний заклад ім. 
Карла Шорлеммера м. Лойна-Мерзебург, 
1981
Дипломований інженер

Місце роботи (основне та/або за сумісни-
цтвом), посади, які обіймає кандидат у 
юридичних особах

Основне — Заступник генерального 
директора
ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/»

Загальний стаж роботи 33 років
Інформація про стаж роботи протягом 
останніх п'яти років (період, місце роботи, 
займана посада)

Протягом останніх 5 років обіймає посаду 
Заступника генерального директора
ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/»

Наявність (відсутність) непогашеної 
(незнятої) судимості

Немає

Наявність (відсутність) заборони обіймати 
певні посади та/або займатись певною 
діяльністю

Немає

Чи є кандидат афілійованою особою 
ПАТ «ЮГцемент»?

Ні

Акціонери ПАТ «ЮГцемент», що є 
афілійованими особами кандидата

Немає

Наявність (відсутність) письмової заяви 
кандидата про згоду на обрання членом 
Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент»; наявність 
(відсутність) у письмовій заяві кандидата 
всіх або частини відомостей вказаних вище 
відомостей

Письмову заяву про згоду на обрання членом 
Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент» надано із 
зазначенням всіх вказаних вище відомостей

Призначено на посаду члена ревізійної комісії (Голови) — пана Андрющенко Віктора Пан-
телійовича, громадянина України (паспорт ЕО 214856, виданий 18.11.1996 р. Миколаївським 
РВ УМВС України в Миколаївськiй областi). Посадова особа призначена терміном на три 

роки. 
Рік народження 1964
Особа, що внесла пропозицію щодо даного 
кандидата

акціонер

Кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПАТ «ЮГцемент»

1 (одна) іменна проста акція, що складає 
0,0001% акцiй ПАТ «ЮГцемент»

Освіта
(повне найменування навчального закладу, 
рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

Вища, Дніпропетровський гірничий інститут, 
14.06.1991 р.,
спеціальність «відкриті гірничі роботи»,
кваліфікація «гірничий інженер»

Місце роботи (основне та/або за сумісни-
цтвом), посади, які обіймає кандидат у 
юридичних особах

Основне — Начальник виробництва № 1
ПАТ «ЮГцемент»

Загальний стаж роботи 33 роки
Інформація про стаж роботи протягом 
останніх п'яти років (період, місце роботи, 
займана посада)

Працює Начальником виробництва № 1
ПАТ «ЮГцемент» з 02.01.2008 р.

Наявність (відсутність) непогашеної 
(незнятої) судимості

Немає

Наявність (відсутність) заборони обіймати 
певні посади та/або займатись певною 
діяльністю

Немає

Чи є кандидат афілійованою особою ПАТ 
«ЮГцемент»?

Ні

Акціонери ПАТ «ЮГцемент», що є 
афілійованими особами кандидата

Немає

Наявність (відсутність) письмової заяви 
кандидата про згоду на обрання членом 
Ревізійної комісії ПАТ «ЮГцемент»; наявність 
(відсутність) у письмовій заяві кандидата 
всіх або частини відомостей вказаних вище 
відомостей

Письмову заяву про згоду на обрання членом 
Ревізійної комісії ПАТ «ЮГцемент» надано із 
зазначенням всіх вказаних вище відомостей

Призначено на посаду члена ревізійної комісії — пані Троян Галину Петрівну (паспорт ЕО 
№ 820359, виданий 14.02.2000 р. Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївськiй областi). 
Посадова особа призначена терміном на три роки.
Рік народження 1960
Особа, що внесла пропозицію щодо даного 
кандидата

акціонер

Кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПАТ «ЮГцемент»

118 (сто вісімнадцять) іменних простих акцій, 
що складає 0,0085% акцiй ПАТ «ЮГцемент»

Освіта
(повне найменування навчального закладу, 
рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

Вища,
Львівський політехнічний інститут,
11.06.1983 р., спеціальність «механічне 
обладнання МПБМ виробів та конструкцій»,
кваліфікація «інженер-механік»

Місце роботи (основне та/або за сумісни-
цтвом), посади, які обіймає кандидат у 
юридичних особах

Основне — інженер з ведення технічної 
документації відділу планування і управління 
ТОРО ПАТ «ЮГцемент»

Загальний стаж роботи 36 років
Інформація про стаж роботи протягом 
останніх п'яти років (період, місце роботи, 
займана посада)

з 01.07.2008 р. по 31.07.2011 р. — інженер 
ППР та змазки відділу механічного 
обладнання;
з 01.08.2011 р. — інженер з ведення технічної 
документації відділу планування і управління 
ТОРО ПАТ «ЮГцемент»

Наявність (відсутність) непогашеної 
(незнятої) судимості

Немає

Наявність (відсутність) заборони обіймати 
певні посади та/або займатись певною 
діяльністю

Немає

Чи є кандидат афілійованою особою ПАТ 
«ЮГцемент»?

Ні

Акціонери ПАТ «ЮГцемент», що є 
афілійованими особами кандидата

Немає

Наявність (відсутність) письмової заяви 
кандидата про згоду на обрання членом 
Ревізійної комісії ПАТ «ЮГцемент»; наявність 
(відсутність) у письмовій заяві кандидата 
всіх або частини відомостей вказаних вище 
відомостей

Письмову заяву про згоду на обрання членом 
Ревізійної комісії ПАТ «ЮГцемент» надано із 
зазначенням всіх вказаних вище відомостей

Призначено на посаду члена ревізійної комісії — пані Янішевську Юлію Сергіївну (паспорт 
ЕО № 433908, виданий 14.11.1997 р. Центральним РВ УМВС України в м.Миколаєві). Посадова 
особа призначена терміном на три роки.
Рік народження 1977
Особа, що внесла пропозицію щодо даного 
кандидата

акціонер

Кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПАТ «ЮГцемент»

Акціями ПАТ «ЮГцемент» не володіє

Освіта
(повне найменування навчального закладу, 
рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

Вища, Український державний морський 
технологічний університет, 01.07.1999 р. 
спеціальність «менеджмент у виробничій 
сфері», кваліфікація «інженер-економіст»;
Юридична академія, 25.06.2001 р., 
спеціальність «державна служба, право»; 
кваліфікація «магістр державної служби»
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Місце роботи (основне та/або за сумісни-
цтвом), посади, які обіймає кандидат у 
юридичних особах

Основне — 
фінансовий контролер
ПАТ «ЮГцемент»

Загальний стаж роботи 17 років
Інформація про стаж роботи протягом 
останніх п'яти років (період, місце роботи, 
займана посада)

з 30.10.2006 р. по 12.09.2008 р. — головний 
спеціаліст регіонального відділу Держфінмо-
ніторингу у Миколаївській області; з 
22.09.2008 р. — фінансовий контролер ПАТ 
«ЮГцемент» 

Наявність (відсутність) непогашеної 
(незнятої) судимості

Немає

Наявність (відсутність) заборони обіймати 
певні посади та/або займатись певною 
діяльністю

Немає

Чи є кандидат афілійованою особою ПАТ 
«ЮГцемент»?

Ні

Акціонери ПАТ «ЮГцемент», що є 
афілійованими особами кандидата

Немає

Наявність (відсутність) письмової заяви 
кандидата про згоду на обрання членом 
Ревізійної комісії ПАТ «ЮГцемент»; наявність 
(відсутність) у письмовій заяві кандидата 
всіх або частини відомостей вказаних вище 
відомостей

Письмову заяву про згоду на обрання членом 
Ревізійної комісії ПАТ «ЮГцемент» надано із 
зазначенням всіх вказаних вище відомостей

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

Генеральний директор Петренко Федір Миколайович,  26 лютого 2013 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКИй 
ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 

(код за ЄДРПОУ 05400879)
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квіт

ня 2013 року о 15 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 91493, Луганська область, м. Лу

ганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, кабінет № 210 (актова зала).
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах 

буде проводитися 17 квітня 2013 року з 8.00 до 14.50 години за місцем проведення річних 
загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: – 
станом на 24 годину 11 квітня 2013 року. 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодав-
ства. Телефон для довідок: (0642) 34-60-19, тел./факс (0642) 34-60-15.

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, ак-
ціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: Україна, 91493, Луганська об-
ласть, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренка, 5, каб. №211 з 7.00 до 15.00 години в 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю). Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення з 
документами – Аксенті Алла Василівна.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2012 рік та затвер-

дження основних напрямків діяльності на 2013 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи в 2012 році.
7. Вибори голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових до-

говорів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

8. Вибори голови та членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.

9. Вибори голови та членів правління, затвердження умов контрактів, що укладатимуть-
ся з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
контрактів з головою та членами правління.

10. Внесення змін до Положення про правління Товариства.
11. Внесення змін до статуту.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності товариства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів   25514   20808
Основні засоби   4946   5060
Довгострокові фінансові інвестиції   -   -
Запаси   10633   10875
Сумарна дебіторська заборгованість   7377   1330
Грошові кошти та їх еквіваленти   1584   1970
Нерозподілений прибуток   11960   9648
Власний капітал   20448   18136
Статутний капітал   4271   4271
Довгострокові зобов’язання   -
Поточні зобов’язання 3717   2360
Чистий прибуток (збиток)   4621   4087
Середньорічна кількість акцій (шт.)   517657   517657
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   0   0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

  0   0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   274   274

Голова правління  Шахунов М.С.

 ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

ПАТ «ПОЛТАВАБАНК» 
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Полтава-
банк».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807595.
1.4. Місцезнаходження емітента:36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05322) 2-78-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: korpfin@poltavabank.com.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www. poltavabank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Згідно наказів № 598 та № 599 від 26.02.2013 р. у зв’язку із погодженням Національ-

ним банком України та на виконання рішень наглядової ради Банку (протоколи № 30 від 
17.10.2012 р. та № 33 від 23.10.2012 р.) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб 
Банку, а саме:

Звільнено:
1. Т.в.о. голови правління – Гофман Вячеслав Вітеславович. Посадова особа згоди 

на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді з 23.10.2012 р. Звільнено 
з посади наказом № 599 від 26.02.2013 р. та на виконання рішення наглядової ради 
Банку від 17.10.2012 р. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 9,594881 %. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:
1. Голова правління Банку – Переверзев Віталій Станіславович. Посадова особа зго-

ди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду згідно рішення на-
глядової ради Банку від 23.10.2012 р., заступив на посаду згідно наказу № 598 від 
26.02.2013 р., терміном, на який обрано правління ПАТ «Полтава-банк», до 
10.04.2015  року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. До призначення зай-
мав посаду керуючого філією ПАТ  «Полтава-банк» у м. Києві. Непогашеної 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. Голова правління __________________ В.C. Переверзев 

27.02.2013 р.

ЗАТ «ПЕРЕМОГА»
ЗАТ «Перемога» повідомляє, що 20 квітня 2013 року о 9.00 за адресою: Донецька обл., 

м. Маріуполь, вул. Азовстальска, 126, відбудуться загальні збори акціонерів. Реєстрація ак-
ціонерів 20 квітня 2013 року з 8.30 за місцем проведення зборів.

Порядок Денний
1. Про прийняття рішення про дематеріалізацію акцій товариства. Визначення способу 

персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняте рішення про 
дематеріалізацію.

2. Про обрання депозитарію для обслуговування акцій в бездокументарній формі існу-
вання.

3. Про обрання зберігача, у якого товариство відкриє рахунки в цінних паперах власни-
кам акцій. 

4. Внесення (затвердження) змін та доповнень до статуту товариства, пов’язаних з де-
матеріалізаціює акцій.

5. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів 
додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Контакт-
ний телефон: (066) 295-58-44

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОЛОДІЖНА МОДА»
(код за ЄДРПОУ 04592760, місцезнаходження – 10014, м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – за-
гальні збори), які відбудуться 11 квітня 2013 року за адресою: м. Житомир, Площа Перемоги, 
буд.3 (в фойе ПрАТ «Молодіжна мода»). Початок загальних зборів о 8 год. 30 хв. Реєстрація 
учасників загальних зборів відбудеться 11 квітня 2013 року з 8 год. 00 хв. до 8 год. 20 хв. за 
місцем проведення загальних зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення 2. 

загальних зборів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого 3. 

органу, звіту Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.4. 
Розподіл прибутку Товариства, отриманого за підсумками роботи у 2012 році.5. 
Обрання Ревізійної комісії Товариства.6. 

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в 
робочі дні за адресою: 10014, м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3 (в кабінеті №1 бухгалте-
рії Товариства), а в день проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведен-
ня. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Медіна Яніна 
Болеславівна. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складаєть-
ся на 24 годину 05.04.2013р. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі 
у зборах – для представників акціонерів.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства, тис. грн.

Найменування показника 2012 рік 2011 рік

Усього активів 4542 3370
Основні засоби 3682 3162
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 66 62
Сумарна дебіторська заборгованість 679 85
Грошові кошти та їх еквіваленти 105 58
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 342 569
Власний капітал 2440 2099
Статутний капітал 490 490
Довгострокові зобов'язання 1800 1000
Поточні зобов'язання 302 271
Чистий прибуток (збиток) 342 569
Середньорічна кількість акцій, шт. 1961 1961
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт. - -
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 39 30
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЧОРНОМОРСЬКИй 
БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ»

Місцезнаходження: м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24.
Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів. Дата проведення – 3 квітня 

2013 року. Збори відбудуться за адресою: м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24, кімната 
для засідань. Початок зборів об 10.00. Реєстрація учасників проводиться в холі Банку з 9.00 
до 9.45 згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, скла-
деному станом на 28.03.2013 р. 

Порядок денний.
1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії Товариства. Затвердження процедурних питань.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії Банку про підсумки перевірки діяльності Банку 

за 2012 рік.
4. Затвердження висновків зовнішнього аудита.
5. Затвердження звіту Спостережної ради Банку про результати діяльності Банку за 2012 рік.
6. Затвердження звіту Правління Банку про підсумки фінансово-господарської діяль-

ності за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку за 2012 рік.
9. Затвердження загальних напрямків діяльності та стратегічного плану розвитку Банку 

на 2013 рік.
10. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «ЧБРР» за рахунок внесків шляхом 

збільшення кількості (додаткової емісії) акцій наявної номінальної вартості.
11. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження рі-

шення про закрите (приватне) розміщення акцій. 
12. Визначення переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додатко-

вої емісії ПАТ «ЧБРР».
13. Про визначення уповноважених органів ПАТ «ЧБРР», на які будуть покладені повно-

важення відносно: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного 
права на придбання акцій; прийняття рішення про дострокове завершення закритого (при-
ватного) розміщення акцій; затвердження результатів закритого (приватного) розміщення 
акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення; прийняття рішення про 
відмову від розміщення акцій і поверненні коштів, внесених в оплату за акції.

14. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «ЧБРР», на яких будуть покладені пов новаження 
відносно: здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів та інвесторів про прийняті За-
гальними зборами акціонерів рішення; опублікування відповідного повідомлення; проведення 
заходів, які забезпечать реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання акцій; 
проведення заходів відносно забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

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

звітний (2012 р.) попередній (2011 р.)
Усього активів  643860,0 590455,0
Основні засоби  64604,0 66105,0
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 16136,0 16115,0
Сумарна дебіторська заборгованість  3446,0 2823,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 105894,0 120770,0
Нерозподілений прибуток 347,0 304,0
Власний капітал 93573,0 87426,0
Статутний капітал 60407,0 54607,0
Довгострокові зобов’язання 90942,0 106309,0
Поточні зобов’язання 459230,0 396335,0
Чистий прибуток (збиток) 347,0 304,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 280721 243651
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 362 361
Для реєстрації акціонери ПАТ «ЧБРР» повинні мати документ, що посвідчує особу, а 

представники акціонерів довіреності на право участі і голосування на зборах, оформлені 
згідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним за-
гальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Банку, у робочий час.

Телефони для довідок: (0652) 510365, 548945.           Спостережна рада ПАТ «ЧБРР»

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄНАКiЄВСЬКИй КОКСОхiМПРОМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄНАКIЄВСЬКИЙ КОКСОХIМПРОМ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

31272173

1.4. Місцезнаходження емітента 86406 мiсто Єнакiєве вулиця Марата, 
будинок 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0625251151 0625251151

1.6. Електронна поштова адреса емітента khz@wn.dn.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.ekhp.com.ua 

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким на-
лежить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

2. Текст повідомлення
Повідомляємо, що згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів 

ПРАТ «ЄКХП» (Код ЄДРПОУ 31272173) станом на 15.02.2013р., отриманому емітентом від 
депозитарію ПрАТ «ВДЦП» 27.02.2013р. за вих. № 4965Оп відбулися наступні зміни у складі 
власників цінних паперів ПРАТ «ЄКХП»:

- з'явився новий акціонер SCM LIMITED, Кіпр (Код ЄДРПОУ НЕ 137516, місцезнаходження 
Netherlands, ROTTERDAM, Alexanderstraat 23, 2514JM's-Gravenhage), розмір пакета акцій 
складає 31121026 акцій, що становить 40.0000% акцій емітента.

- із складу акціонерів вибуло Green Trails Properties Limited, Британські Віргінські о-ви 
(Код ЄДРПОУ 1557308, Британські Віргінські о-ви, Тортола 2nd Floor, 116 Main Street, Road 
Town), тобто розмір пакета акцій акцій емітента зменшився до 0 акцій, що складає 0.000%.

- із складу акціонерів вибуло ПРАТ «АРС» (Код ЄДРПОУ 13538066, Україна, 83001, Доне-
цька обл., м. Донецьк, вул. Постишева, 127 (к. 601)), тобто розмір пакета акцій акцій емітента 
зменшився до 0 акцій, що складає 0.000%.

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. 
Генеральний директор ____________ Мадар Олександр Ємерiкович
   М.П.

ШАНОВНИй АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 
(код за ЄДРПОУ 03359658) (надалі-Товариство),

місцезнаходження: Україна, 04123, м. Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А, повідом-
ляє про скликання 02 квітня 2013 року Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-
Загальні збори).

Дата, час та місце проведення Загальних зборів:  02 квітня 2013 року о 12 годині 00 хви
лин за адресою: Україна, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1А, другий поверх, кімната № 19.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: об 11 годині 00 хвилин, 
закінчення реєстрації: об 11 годині 45 хвилин у день проведення Річних загальних зборів за 
місцем їх проведення.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та об-

рання членів лічильної комісії, Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2012 рік та основні напрямки діяльності на 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2012 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії.
6. Затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяль-

ності Товариства у 2012 році та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог передба-
чених законом.

7. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Приватного акціонерно-
го товариства «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надання повноважень на підпи-
сання та реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції директору Товариству з правом 
передоручення третім особам.

8. Про погодження Загальними зборами облікової політики Товариства на 2013 рік.
9. Про прийняття рішення про продовження визначених Проспектом емісії облігацій 

Приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», зареєстрованого Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.02.2012, строків обігу та пога-
шення облігацій серії «О» з метою продовження зазначених строків. 

Основні показники фінансово–господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період звітний 

2011 рік
Період звітний 

2012 рік
Усього активів 1107854 925905
Основні засоби 919 9564
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1374 131096
Сумарна дебіторська заборгованість 334452 164167
Грошові кошти та їх еквівалент 11963 9352
Нерозподілений прибуток (некритий збиток) (213084) (345475)
Власний капітал 206588 74197
Статутний капітал 53030 53030
Довгострокові зобов’язання 530255 490039
Поточні зобов’язання 371011 361669
Чистий прибуток (6835) (132391)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 212119400 212119400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду.

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 77
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 

24 годину «27» березня 2013 року. 
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у Загальних зборах 

проводитиметься за місцем проведення зборів у зазначений вище час. Для участі в зборах 
акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціоне-
рів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно 
з чинним законодавством України.

З документами, що стосуються питань порядку денного Загальних зборів, акціонери (їх 
уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора 
Товариства за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, кімната № 18) 
з 9-00 до 17-00 кожного робочого дня та під час проведення Загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (044)4301430



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42, 1 березня 2013 р. 
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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 «ПТАхОФАБРИКА 
«ПЕРШЕ ТРАВНЯ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00851426

1.4. Місцезнаходження емітента 19603, Черкаська область, Черкаський 
район, с. Хутори, вул. Центральна, 2 

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0472) 30-52-42 , 30-52-42

1.6. Електронна поштова адреса емітента secretar_ptravnya@avangard.co.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.pershetravnyapf.pat.ua 

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2.Текст повідомлення
2.1. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 

26.02.2013 року) звільнено 26.02.2013 директора Товариства Лукіянчука Сергія Григоровича 
(паспорт НС 663938, виданий 22.02.1999 Соснівським РВ УМВСУ в Черкаській області) на 
підставі заяви від 26.02.2013. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогаше-
ної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Особа перебувала на посаді з 
22.02.2013 по 26.02.2013.

2.2. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 
26.02.2013 року) призначено 27.02.2013 виконуючого обов’язки директора Товариства 
Яценка Володимира Івановича (паспорт: НС №928819, виданий Черкаським РВ УМВС Украї-
ни в Черкаській обл. від 19.01.2001) на підставі заяви від 26.02.2013. Особа призначена на 
посаду на невизначений термін. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади які обіймала:бригадир 
молочно-товарної ферми, бригадир другої бригади, завідуючий яйцескладом, головний 
технолог, в.о. директора ПАТ «Птахофабрика «Перше Травня».

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.
В.о. директора                     ____________  В.І. Яценко
                                                       М.П

27.02.2013
дата

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОССАВА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Россава»
2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00373155
4. Місцезнаходження емітента: вул. Комарова, буд. 14-А, м. Полтава, 36008
5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0532) 61-16-37, 51-02-37
6. Електронна поштова адреса: rossava@rossava.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.rossava.com.ua
8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій
Текст повідомлення

Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
ПАТ «Россава», наданого ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», складеного 
станом на 18.02.2013, отриманого емітентом 22.02.2013, ПАТ «Россава» стала відома інфор-
мація про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 

- пакет акцій "фізичної особи", яка володіла 15,314% голосуючих акцій (552738 штук), 
став менше 10% голосуючих акцій та становить 0% (0 штук);

- пакет акцій "фізичної особи", яка раніше не володіла акціями, становить 15,314% голо-
суючих акцій (552738 штук);

- "фізична особа" володіє 14,548% голосуючих акцій, або 525100 штук (без змін);
- "фізична особа" володіє 46,707% голосуючих акцій, або 1685848 штук (без змін).

Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Директор Легкіх Віктор Петрович. 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«РІДКІСНІ ГАЗИ»

ПАТ»Рідкісні гази « повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів товариства, 
які відбудуться 11 квітня 2013 року об 11.00 годин в приміщенні за адресою: Україна , Лу
ганська обл., вул.К.Маркса буд.149

Реєстрація акціонерів з10 годин 00 хвилин до 10 годин 55 хвилин в день і за місцем 
проведення зборів.

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

довіреність на прво участі в зборах та голосуванні ,засвідчених належним чином. 
Порядок денний:

1 Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово –господарській діяльності за 
2012 рік, його затвердження зборами та визначення основних напрямків діяльності на 
2013 рік.

2 Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік.
3 Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4 Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за звітний рік.
5 Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
6 Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.

Основні показники
фінансово господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування 

показника
2011 рік 2012 рік

Усього активів 6713 7645
Основні засоби 2275 3982
Довгострокові фінансові інвнстиції
Запаси 2107 1345
Сумарна дебіторська заборгованність 404 354
Грошові кошти та їх еквівалент 453 477
Нерозподілений прибуток (3095) (3106)
Власний капітал 4565 4565
Статутний капітал 1250 1250
Довгострокові зобовязання
Поточне зобов язання 3993 4937
Чистий прибуток (збиток) (40) (12)
Середньорічна кількість акцій 4999520 4999520
Кількість власних акцій , викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 85 85

З документами ,пов язаними з порядком денним ,акціонери (їх представники) можуть 
ознайомитись за місцем знаходження Товариства(93120 Україна , Луганська обл., 
вул.К.Маркса буд.149) до дати скликання (проведення )зборів в робочі дні: вівторок -четвер 
з 9.00 до 12.00

Пропозиції, щодо включення додаткових питань до порядку денного , можуть направля-
тись акціонерами не пізніше, як за 30 днів до дати проведення зборів до Правління 
ПАТ»Рідкісні гази» в письмовому вигляді із зазначенням найменування (ПІБ) 
акціонера,кількість належних йому акцій ,формулювання питання порядку денного за адре-
сою: (93120 Україна , Луганська обл., вул.К.Маркса буд.149.

Довідки по тел: (06451) 7 06 13
Правління ПАТ»Рідкісні гази

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11839»

(Код за ЄДРПОУ 03116559), місцезнаходження Товариства: Житомирська обл., смт По-
пільня, вул. Радянська, буд. 4, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 25 квітня 2013 року за адресою: Житомирська обл., смт Попільня, вул. Радян
ська, буд. 4 (в приймальні товариства – кабінет №1). Початок зборів о 12 год. 00 хв. Реєстра-
ція учасників зборів буде проводитися з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 25 квітня 2013 року 
за місцем проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24-ту годину 19 квітня 2013 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИй):
Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання робочих органів та прийняття рішень з питань порядку проведення загаль-2. 

них зборів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого 3. 

органу, звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2012 рік.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.4. 
Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2012 році.5. 

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує 
особу, для представників акціонерів додатково – довіреність, оформлену згідно з вимогами 
законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та 
робочий час в кабінеті №2 головного бухгалтера Товариства за місцезнаходженням Товари-
ства на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового запиту. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер 
Товариства Гречко Анжела Сергіївна. Телефон для довідок: (04137) 5-12-58.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника Період
2012 р. 2011 р.

Усього активів 1144,2 1271,2
Основні засоби 946,1 1001,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 71,1 127,4
Сумарна дебіторська заборгованість 93,5 110,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 0,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1626,1 -1415,1
Власний капітал 189,6 400,6
Статутний капітал 169,7 169,7
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 954,6 207,9
Чистий прибуток (збиток) -32,9 -79,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 678617 678617
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 8
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Шановні акціонери, ПрАТ «КОМПАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Ідентифікаційний код 34713900, 
місцезнаходження Товариства: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33), надалі — «Товари-
ство», повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 08.04.2013 р. о 17.00 за місцезнаходженням Товариства: 03057, м. Київ, вул. Смо
ленська, 3133, офіс 405.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 16.00 до 16.50 години 
08.04.2013р. за місцем проведення Загальних зборів.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт і висновки Ревізора за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати за 2012 рік. Визна-

чення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.
9. Прийняття рішення про погодження правочинів, здійснених Товариством протягом 

2012-1кв.2013 року, та вчинення значних правочинів (попереднє схвалення).
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 5 368,9 9 399,0
Основні засоби 31,2 140,0
Довгострокові фінансові інвестиції 3 821,7 -
Запаси 117,4 160,2
Сумарна дебіторська заборгованість 1 389,0 9 043,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 13,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 866,0) (1 780,5)
Власний капітал 634,0 719,5
Статутний капітал 2 500,0 2 500,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 4 734,9 8 649,6
Чистий прибуток (збиток) (85,5) (759,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 250 000 250 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 57

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, 
що посвідчує особу (паспорт), доручення на право участі в Загальних зборах, оформлене 
належним чином (для представників акціонерів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на кінець 
дня 02.04.2013р.

З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів мож-
на ознайомитись за місцезнаходженням Товариства — м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, 
офіс 405, у робочі дні з 9:00 до 17:00, попередньо домовившись про зустріч за телефоном: 
(044) 593 13 30 (відповідальна особа Гур'єв Ігор Володимирович) та/або надіславши листа 
на адресу Товариства з бажаною датою та часом зустрічі.

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

Генеральний директор Гур’єв І.В.,  26.02.2013р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАБЕРЕЖНАІНВЕСТ»

Шановні акціонери, ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код 34818125, міс-
цезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73), надалі — «Товари-
ство», повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 08.04.2013 р. о 13:00 за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, 
вул. Костянтинівська, 73, зал для проведення загальних зборів акціонерів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 12:00 до 12:50 години 
08.04.2013р. за місцем проведення Загальних зборів.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту
5. Звіт і висновки Ревізора за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати за 2012 рік. Визна-

чення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.
9. Прийняття рішення про погодження правочинів, здійснених Товариством протягом 

2012-1кв.2013 року та вчинення значних правочинів (попереднє схвалення).
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 10 175,1 10 289,6
Основні засоби 158,3 168,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 20,2 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 9 419,4 9 412,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 0,7
Нерозподілений прибуток 10,5 114,2
Власний капітал 10 010,5 10 114,2
Статутний капітал 10 000,0 10 000,0
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 164,5 175,3
Чистий прибуток (збиток) -103,7 -80,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 000 1 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, 
що посвідчує особу (паспорт), доручення на право участі в Загальних зборах, оформлене 
належним чином (для представників акціонерів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на кінець 
дня 02.04.2013р.

З матеріалами (документами) щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів мож-
на ознайомитись за місцезнаходженням Товариства — 04080, м. Київ, вул. Костянтинів-
ська, 73, у робочі дні з 9:00 до 17:00, попередньо домовившись про зустріч за телефоном: 
(044) 593 13 30 (відповідальна особа Зеленський Андрій Юрійович) та/або надіславши листа 
на адресу Товариства з бажаною датою та часом зустрічі.

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

Директор Зеленський А.Ю.,  26.02.2013р.

ВАТ «ЖИТОМИРСЬКА СПМК», код за ЄДРПОУ 05418879, місцезнахо-
дження: 10004, Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених, 15, повідомляє, що загальні 
збори акціонерів відбудуться 3 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: Житомир
ський рн, с. Довжик, вул. Нескорених, 15, кім. 2.

Реєстрація учасників зборів проводиться. з 10.00 до 10.50 год. за місцем проведення 
загальних зборів акціонерів.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяль-

ності за 2012 рік і основні напрямки на 2013 рік.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 р. 

з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Затвердження умов договору з реєстратором.
7. Про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну та 

затвердження Рішення про дематеріалізацію.
8. Про припинення дії договору з реєстратором та визначення дати припинення ведення 

реєстру, визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних 
паперів та інших документів.

9. Про вибір депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються.
10. Про вибір зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах 

власникам акцій випуску, що дематеріалізуються.
12. Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію та способу повідом-

лення акціонерів про прийняте рішення, встановлення порядку вилучення та знищення сер-
тифікатів акцій.

13. Затвердження рішення про зміну типу та назви Товариства.

14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
15. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Для участі в загальних зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; для 

представників акціонерів — додатково довіреність на право участі у зборах.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства, тис. грн.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 157,1 166.4
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 46,2 49.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 0.3
Нерозподілений прибуток - 2.7
Власний капітал 103,5 106,8
Статутний капітал 47,0 47,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 53,6 59,6
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 188178 188178
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скла-
датиметься станом на 24 годину — 28.03.2013р. Акціонери можуть ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адре-
сою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених, 15 та в день 
проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — голова правління Голуб А.С. Довідки за тел.: 
(0412) 516821.
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НКЦПФР анонсує широкомасштабну роботу 
із приведення діяльності акціонерних товариств до 

норм законодавства
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондово-

го ринку) продовжує роботу із приведення діяльності емітентів 
у відповідність до «Закону про акціонерні товариства».

«Нажаль, лише близько 50% емітентів привели на цей мо-
мент свою діяльність у відповідність до Закону України «Про 
акціонерні товариства», — розповідає Євген Воропаєв, Член 
НКЦПФР. — Водночас, зазначена ситуація передусім зумовле-
на об’єктивними чинниками, а саме: певна кількість акціонер-
них товариств наразі перебувають у стані ліквідації, ще дея-
кі — у стані банкрутства, щодо значної кількості є підозри 

щодо їх фіктивності. Зараз ми підійшли до останнього етапу 
роботи із приведення діяльності акціонерних товариств до 
норм законодавства, яку розпочали ще у 2010–2011 роках, а 
саме до призупинення обігу акцій порушників. Відповідне об-
меження стосується лише закріплення в депозитарній системі 
переходів прав власності на акції, водночас дозволяє товари-
ствам проводити загальні збори та приймати необхідні для 
функціонування рішення».

Нагадуємо, що рішеннями Комісії №675 від 31.05.2011року 
та №568 від 25.05.2011року був затверджений порядок право-
застосування уповноважених осіб Комісії при виявленні пору-
шень емітентами вимог Закону України «Про акціонерні това-
риства», який передбачав поетапну роботу по спонуканню 

До уваги акціонерів  

ПАТ "СЛОВВАЖМАШ"
(код за ЄДРПОУ 00210594, місцезнаходження: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.

Заводська, 2 ).
Публічне акціонерне товариство "Словважмаш" (далі � Товариство)  повідомляє про прове�

дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2013 р. о 15 годині 00
хвилин за адресою: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2, Зал загальних
зборів

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 05 квітня 2013 р. з 13 години 45 хви�
лин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламен�

ту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово�господарської діяльності  Товариства

за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків та прийняття рі�

шення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства  за 2012 р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог

передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвер�

дження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наг�

лядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова�
жується на підписання цивільно�правових договорів з членами Наглядової ради.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах � 24 година
01.04.2013 року. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам

акціонерів паспорт та  довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповід�
ності до вимог чинного законодавства. З документами, пов'язаними з порядком денним річ�
них загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням То�
вариства за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2, кімната 214, у робочі
дні з 14�00 до 16�00 години. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен�
тами � юрисконсульт Ворощук Ольга Ігорівна. Телефони для довідок: (0626) 66�81�00, (056)
770�49�48.

Основні показники фінансово�господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

ПАТ "Словважмаш"

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД "КАРПАТИ" 

(адреса: м. Чернівці, вул. Заводська, 19) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2013 року об

11�00 год. за адресою: м. Чернівці,  вул. Заводська, 19 (виставково�експозиційний зал).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах акціонерів,

22.04.2013 р.
Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства за

звітний період.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії за звітний період.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2012 рік та виплату дивідендів.
8. Зміна найменування та типу товариства на Публічне акціонерне товариство "Чер�

нівецький емальзавод "Карпати".
9. Затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Регламенту загальних зборів  та внутрішніх положень.
11. Про надання дозволів на вчинення товариством значних правочинів.
12. Переобрання  керівних та контролюючих органів товариства. 
Реєстрація учасників зборів проходитиме з 9�00 до 10�50 год. у день та за місцем

проведення зборів. 

З документами, які стосуються порядку денного зборів, акціонери можуть ознайоми�
тися в робочий час в відділі кадрів Товариства. 

Відповідальна особа � Літовська В. В. 
Довідка по тел.: (0372) 52�94�06,  52�95�93, 57�07�40.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові зобов'язання у товариства відсут�
ні. Викуп власних акцій товариством не здійснювався.

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 9698 9128

Основні засоби 3200 3327

Запаси 2714 2722

Сумарна дебіторська заборгованість 961 743

Грошові кошти та їх еквіваленти 207 313

Нерозподілений прибуток (�907) (�948)

Власний капітал 6103 6062

Статутний капітал 49 49

Поточні зобов’язання 3501 2974

Чистий прибуток (збиток) 41 37

Середньорічна кількість акцій (шт.) 988540 988540

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 99 103

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФАБРИКА "ПРУТ"

(місцезнаходження Чернівецька обл., м. Герца, Центральна, 41) повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2013 року о 12�
00 год. за  адресою товариства у приміщенні приймальні. Реєстрація учасників зборів  буде
проводитись в день та  за місцем проведення зборів з  10�00 до 11�45 год. згідно реєстру ак�
ціонерів, складеного на 16.04.2013 р. З проектами рішень та іншими документами, які будуть
виноситись на розгляд зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за адресою
товариства звернувшись до В.о. голови правління у робочі дні.

Порядок денний: 
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів.
2.  Звіт Правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства за звіт�

ний період.
3. Звіт Спостережної ради товариства за звітний період.
4. Звіт Ревізійної комісії за звітний період.
5. Про затвердження рішень правління та спостережної ради, прийнятих у звітному пері�

оді.
6. Про ліквідацію ВАТ "Фабрика "Прут". 
7. Про призначення ліквідаційної комісії.

8. Про затвердження порядку ліквідації.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово�господарської діяльності  (тис. грн.)

Довгострокові фінансові інвестиції, Довгострокові зобов'язання у товариства відсутні, ви�
куп акцій не проводився.

Найменування показника: 2012 рік 2011 рік
Усього активів 289,1 298,3
Основні засоби 220 223,1
Запаси 2,6 2,6
Сумарна дебіторська заборгованість 64,2 70,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 0,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) �155,1 �140,9
Власний капітал 191,9 206,1
Статутний капітал 99,1 99,1
Поточні зобов'язання 97,2 92,2
Чистий прибуток (збиток) �14,2 �24,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23208 23208
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 17 29

Найменування показника
Період

Звітний 2012 Попередній 2011
Усього активів 115 010 118 222
Основні засоби 67 797 71 292
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4 671 9 048
Сумарна дебіторська заборгованість 34 217 21 996
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 24
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 19 079 40 618
Статутний капітал 9 859 9 859
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 92 249 74 947
Чистий прибуток (збиток) �21 521 �22 426
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39 437 116 39 437 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 875 759

ПАТ «ДОНЕЦЬКЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»
25 квітня 2013 року о 10.00 за адресою м.Донецьк,вул.Ветеринарна,14 проводить чергові 

загальні збори акціонерів.Реєстрація учасників зборів 25 квітня 2013 року з 10.00 до 10.50
ПОРЯДОК ДЕННИй

1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2012 рік.

2. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2012 рік.
3. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012 рік.
4. Питання про продаж основних фондів, та іншого майна.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства ( тис.грн )

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 869 847,2

Основні засоби (за залишковою вартістю) 832,7 805,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3 8,6
Сумарна дебіторська заборгованість 26,7 23,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,8 0,4
Власний капітал 9,8 20,3
Статутний капітал 64,2 64,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1054 -987,4
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 859,2 826,9
Чистий прибуток (збиток) -66,6 -98
Вартість чистих активів 9,8 20,3

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — 
доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспортом.

НОВИНИ
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товариств привести свою діяльність у відповідність до цього 
закону. Так, до підприємств, які не привели свою діяльність у 
відповідність до норм законодавства, Комісія направляє роз-
порядження, в якому вимагає виправити порушення. У разі не-
виконання цих вимог, регулятор застосовуватиме санкції у ви-
гляді грошових штрафів від однієї тисячі неоподаткованих 
мінімумів. У випадку ж невиконання повторного розпоряджен-
ня про усунення порушень законодавства, уповноважена особа 
порушує справу про правопорушення на ринку цінних паперів, 
застосовує відповідну санкцію, передбачену законодавством, і 
направляє відповідні матеріали до центрального апарату Комі-
сії для прийняття рішення про зупинення внесення змін до сис-
теми реєстру власників іменних цінних паперів емітента на 
строк до усунення порушення.

Наразі до Центрального апарату Комісії від територіальних 
управлінь вже надійшло близько 30 пакетів документів про зу-
пинення внесення змін до облікової системи певних емітентів, 
які будуть найближчим часом розглядатися на засіданнях ре-
гулятора. Загалом очікується прийняття до кінця поточного 
року близько 5 тисяч відповідних рішень.

«Зважаючи на те, що згідно до Закону України про систему 
депозитарного обліку цінних паперів облік всіх цінних паперів 
вітчизняних емітентів має бути систематизований і реєстри 
цінних паперів повинні бути передані до Центрального депози-
тарію до жовтня 2013 року, ми маємо інтенсифікувати свою 
роботу у цьому напрямі задля недопущення порушення прав та 
інтересів акціонерів. Крім того, сподіваюсь, що зазначена ро-
бота дозволить досягти ще однієї мети регулятора — позбути-
ся фіктивних акціонерних товариств», — резюмував Член Ко-
місії.

Украинские индексы акций  
второй день подряд разошлись в динамике

Торги на украинском рынке акций в среду завершились 
разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: ин-
декс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,3% — до 
1021,08 пункта; индекс ПФТС — вырос на 0,21% и составил 
362,26 пункта.

Объем торгов на УБ составил 55,8 млн грн, в том числе на 
срочном рынке — 29,8 млн грн; на ПФТС — 276,5 млн грн.

В лидерах «просадки» среди бумаг индексной корзины на 
УБ акции Райффайзен Банка Аваль (-2,27%), «Укрнафты» 
(-0,67%) и «Азовстали» (-0,57%). Наибольший рост продемон-
стрировали акции Авдеевского коксохимического завода 
(+2,15%), Енакиевского метзавода (+0,53%) и Укрсоцбанка 
(+0,22%).

В лидерах положительной динамики на ПФТС акции Крю-
ковского вагоностроительного завода (+4,85%), Авдеевского 
коксохимического завода (+1,34%) и Полтавского ГОКа 
(+1,21%). Больше остальных снизились в цене бумаги 
«Днипро энерго» (-9,53%), Райффайзен Банка Аваль (-2,83%) 
и «Захидэнерго» (-1,29%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду 
вырос на 1,36% — до 693,276 пункта при объеме торгов 
4,8 млн злотых (12 млн грн).

Больше всех в «индексной корзине» подорожали акции 
«Астарты» (+3,7%), «Садовая груп» (+2,69%) и «Овостара» 
(+2,66%).

В красной зоне завершили торги бумаги «Весты» (-3,17%), 
Coal Energy (-0,55%) и «Кернел» (-0,23%).

Как сообщила начальник управления инвестиционного бан-
кинга Еврогазбанка Наталия Бахмач, излишняя осторожность 
и низкая ликвидность не позволили украинскому рынку отреа-
гировать на позитивный внешний новостной фон.

«Европейские рынки несколько успокоились после негатив-
ной реакции на результаты итальянских выборов. Правда, для 
самой Италии последствия еще сохраняются. На состоявшем-
ся сегодня долговом аукционе был отмечен рост ставок по ме-
сячным векселям и сокращение спроса на долговые инстру-
менты», — отметила эксперт.

Кроме того, позитива на европейские площадки привнесли 
новости о росте индекса потребительского доверия в Герма-
нии, однако ВВП Великобритании по итогам IV квартала 
2012 года оказался отрицательным, но снижение было в рам-
ках ожиданий.

По мнению аналитика инвестгруппы «ТАСК» Вячеслава Ива-
нишина, на украинском рынке акций несколько усилились 
пессимистические настроения. По прогнозам эксперта, в чет-
верг следует ожидать сохранения высокой волатильности на 
фоне публикации большого блока макроэкономических дан-
ных из еврозоны и США.

«Украинские инвесторы не готовы поддерживать игру на 
понижение, соответственно улучшение внешней конъюнктуры 
может оказать значительную поддержку покупателям», — до-
бавил аналитик.

Украинский рынок акций открыл последнюю 
торговую сессию зимы ростом

Торги на украинском рынке акций в четверг открылись рос-
том биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) 
по состоянию на 10:35 кв вырос на 0,9% — до 1030,28 пункта; 
индекс ПФТС — на 0,31%, до 363,38 пункта.

На УБ с наибольшим ростом торговались акции «Донбасс-
энерго» (+2,57%), «Укрнафты» (+2,34%) и Райффайзен Банка 
Аваль (+0,86%).

Утром на ПФТС были заключены сделки с акциями Енакиев-
ского метзавода (+1,18%), Харцызского трубного завода 
(-0,65%) и Крюковского вагоностроительного завода 
(-0,58%).

Как сообщили аналитики инвесткомпании «Велес Капитал», 
к открытию торгов на украинском рынке акций в четверг сло-
жился позитивный внешний фон: азиатские индексы в значи-
тельном плюсе, фьючерсы на индексы США растут, рынок РФ 
открылся ростом, европейская валюта укрепляется, цены на 
металлы и нефть в «зеленой зоне».

Аналитик инвесткомпании «ТАСК» Вячеслав Иванишин от-
метил, что на европейские рынки акций возвращается опти-
мизм: ситуация в Италии отходит на задний план после успеш-
ных аукционов по размещению итальянских долговых бумаг. 
Вместе с тем сохраняется обеспокоенность относительно со-
кращения государственных расходов в США, которые могут 
вступить в силу уже в следующем месяце, а также сохранения 
ФРС приверженности своим намерениям поддерживать эко-
номику через покупку облигаций, добавил он.

«Исходя из торговой активности, игроки заняли выжида-
тельную позицию. В четверг есть потенциал возобновить по-

До уваги акціонерів  

ПАТ "СЛОВВАЖМАШ"
(код за ЄДРПОУ 00210594, місцезнаходження: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.

Заводська, 2 ).
Публічне акціонерне товариство "Словважмаш" (далі � Товариство)  повідомляє про прове�

дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2013 р. о 15 годині 00
хвилин за адресою: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2, Зал загальних
зборів

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 05 квітня 2013 р. з 13 години 45 хви�
лин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламен�

ту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово�господарської діяльності  Товариства

за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків та прийняття рі�

шення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства  за 2012 р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог

передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвер�

дження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно�правових договорів, що укладатимуться з членами Наг�

лядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова�
жується на підписання цивільно�правових договорів з членами Наглядової ради.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах � 24 година
01.04.2013 року. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам

акціонерів паспорт та  довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповід�
ності до вимог чинного законодавства. З документами, пов'язаними з порядком денним річ�
них загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням То�
вариства за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Заводська, 2, кімната 214, у робочі
дні з 14�00 до 16�00 години. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен�
тами � юрисконсульт Ворощук Ольга Ігорівна. Телефони для довідок: (0626) 66�81�00, (056)
770�49�48.

Основні показники фінансово�господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

ПАТ "Словважмаш"

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕМАЛЬЗАВОД "КАРПАТИ" 

(адреса: м. Чернівці, вул. Заводська, 19) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2013 року об

11�00 год. за адресою: м. Чернівці,  вул. Заводська, 19 (виставково�експозиційний зал).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах акціонерів,

22.04.2013 р.
Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства за

звітний період.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії за звітний період.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2012 рік та виплату дивідендів.
8. Зміна найменування та типу товариства на Публічне акціонерне товариство "Чер�

нівецький емальзавод "Карпати".
9. Затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Регламенту загальних зборів  та внутрішніх положень.
11. Про надання дозволів на вчинення товариством значних правочинів.
12. Переобрання  керівних та контролюючих органів товариства. 
Реєстрація учасників зборів проходитиме з 9�00 до 10�50 год. у день та за місцем

проведення зборів. 

З документами, які стосуються порядку денного зборів, акціонери можуть ознайоми�
тися в робочий час в відділі кадрів Товариства. 

Відповідальна особа � Літовська В. В. 
Довідка по тел.: (0372) 52�94�06,  52�95�93, 57�07�40.

Основні показники фінансово�господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові зобов'язання у товариства відсут�
ні. Викуп власних акцій товариством не здійснювався.

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 9698 9128

Основні засоби 3200 3327

Запаси 2714 2722

Сумарна дебіторська заборгованість 961 743

Грошові кошти та їх еквіваленти 207 313

Нерозподілений прибуток (�907) (�948)

Власний капітал 6103 6062

Статутний капітал 49 49

Поточні зобов’язання 3501 2974

Чистий прибуток (збиток) 41 37

Середньорічна кількість акцій (шт.) 988540 988540

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 99 103

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФАБРИКА "ПРУТ"

(місцезнаходження Чернівецька обл., м. Герца, Центральна, 41) повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2013 року о 12�
00 год. за  адресою товариства у приміщенні приймальні. Реєстрація учасників зборів  буде
проводитись в день та  за місцем проведення зборів з  10�00 до 11�45 год. згідно реєстру ак�
ціонерів, складеного на 16.04.2013 р. З проектами рішень та іншими документами, які будуть
виноситись на розгляд зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за адресою
товариства звернувшись до В.о. голови правління у робочі дні.

Порядок денний: 
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів.
2.  Звіт Правління про результати фінансово�господарської діяльності товариства за звіт�

ний період.
3. Звіт Спостережної ради товариства за звітний період.
4. Звіт Ревізійної комісії за звітний період.
5. Про затвердження рішень правління та спостережної ради, прийнятих у звітному пері�

оді.
6. Про ліквідацію ВАТ "Фабрика "Прут". 
7. Про призначення ліквідаційної комісії.

8. Про затвердження порядку ліквідації.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово�господарської діяльності  (тис. грн.)

Довгострокові фінансові інвестиції, Довгострокові зобов'язання у товариства відсутні, ви�
куп акцій не проводився.

Найменування показника: 2012 рік 2011 рік
Усього активів 289,1 298,3
Основні засоби 220 223,1
Запаси 2,6 2,6
Сумарна дебіторська заборгованість 64,2 70,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,3 0,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) �155,1 �140,9
Власний капітал 191,9 206,1
Статутний капітал 99,1 99,1
Поточні зобов'язання 97,2 92,2
Чистий прибуток (збиток) �14,2 �24,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23208 23208
Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб) 17 29

Найменування показника
Період

Звітний 2012 Попередній 2011
Усього активів 115 010 118 222
Основні засоби 67 797 71 292
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4 671 9 048
Сумарна дебіторська заборгованість 34 217 21 996
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 24
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 19 079 40 618
Статутний капітал 9 859 9 859
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 92 249 74 947
Чистий прибуток (збиток) �21 521 �22 426
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39 437 116 39 437 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 875 759
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вышение, тем не менее важной составляющей настроений бу-
дет публикация макроданных в еврозоне и США», — сказал 
В.Иванишин.

По мнению аналитиков инвесткомпании «Альтана Капитал», 
динамику мировых рынков в четверг будет определять, в пер-
вую очередь, статистика по ВВП США: согласно первоначаль-
ной оценке ВВП США в IV квартале снизился на 0,1%, тогда как 
ожидался рост показателя на 1,1%. Согласно новому прогнозу 
аналитиков Bloomberg, прирост ВВП страны в IV квартале дол-
жен составить 0,5%.

Рынки госдолга еврозоны уязвимы,  
прогнозы суверенных рейтингов остаются 

«негативными» — Moody's
Рынки гособлигаций еврозоны остаются уязвимыми перед 

угрозой дальнейших потрясений, способных пошатнуть дове-
рие инвесторов, в условиях ограниченных перспектив роста 
экономики, улучшения показателей госдолга и институцио-
нальных реформ, считают аналитики рейтингового агентства 
Moody’s.

Как говорится в сообщении агентства, прогнозы суверен-
ных рейтингов большинства стран еврозоны остаются «нега-
тивными».

Для улучшения их кредитоспособности требуется не только 
длительный период экономического спокойствия, но и устра-
нение ряда более масштабных политических и экономических 
факторов, оказывающих давление на рынки.

ЕЦБ далек от сворачивания стимулирующих мер 
на фоне замедления инфляции — Драги

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет спешить с 
выходом из программ стимулирования и не намерен перехо-
дить к ужесточению политики в обозримом будущем, посколь-
ку инфляция замедляется и в 2014 году будет существенно 
ниже таргетируемых 2%, заявил в среду вечером глава ЦБ Ма-
рио Драги.

При этом он подчеркнул, что ЕЦБ не будет принимать уча-
стия ни в какой гонке по ослаблению валют и не позволит це-
нам расти быстрее. По его словам, существует риск того, что 
правительства попытаются оказать давление не центральный 
банк, однако он отметил, что ЕЦБ способен противостоять лю-
бому давлению.

Как сообщает агентство Bloomberg, на мероприятии в Ка-
толической академии Баварии М.Драги отметил, что объем 
активов на балансе ЕЦБ может сокращаться естественным 
образом по мере возвращения доверия на финансовые 
рынки и погашения банками экстренных кредитов Центро-
банка. 

Условия на финансовом рынке улучшаются, однако эконо-
мика еврозоны все еще остается слабой, и стимулирующая по-
литика ЕЦБ обеспечит постепенное восстановление на протя-
жении 2013 года. Однако возможности денежно-кредитной 
политики ограничены, и ЕЦБ не сможет в одиночку вытащить 
еврозону из кризиса, считает его председатель. Поэтому он 
призвал правительства стран еврозоны сделать все возмож-
ное для обеспечения выхода из кризиса. 

Между тем коллеги М.Драги по ЕЦБ в среду говорили о рис-
ках длительной реализации стимулирующей политики. 

«Сохранение наших чрезвычайных мер в течение слишком 
длительного времени создает ложные побуждения и ведет к 
моральным рискам», — заявил люксембуржец Ив Мерш в 
своем первом выступлении в качестве члена правления ЕЦБ, 
прошедшем во Франкфурте.

Другой член правления — бельгиец Петер Прет (он же глав-
ный экономист ЕЦБ) — видит риски в том, что чем дольше 
ЕЦБ осуществляет одну и ту же политику, тем ниже будет ее 
эффективность. 

Согласно декабрьскому прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны со-
кратится на 0,3% в этом году, а инфляция составит 1,4% в 
следующем году. Между тем Еврокомиссия в прошлую пятни-
цу объявила, что инфляция в 17 странах валютного блока за-
медлится с 1,8% в этом году до 1,5% в следующем, а ее про-
гноз для ВВП совпал с оценкой ЕЦБ.

Brent подорожала до $112,19 на оптимизме 
в отношении макроэкономики США

Нефть дорожала утром в четверг, оптимизм инвесторов 
был обусловлен менее значительным, чем ожидалось, ростом 
запасов топлива в США, а также позитивными статданными по 
макроэкономике страны, сообщает агентство Bloomberg.

Цена фьючерса на нефть Brent на апрель на Лондонской 
бирже ICE Futures к 8:27 мск поднялась на $0,32 (0,29%) — до 
$112,19 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на 
$0,84 (0,75%) — до $111,87 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI на элек-
тронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вы-
росла к этому времени на $0,27 (0,29%) — до $93,03 за бар-
рель. В среду стоимость фьючерса на нефть западно-техасской 
марки увеличилась на $0,13 (0,14%) — до $92,76 за баррель, 
максимальных с 25 февраля.

Согласно сведениям министерства энергетики, товарные 
запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 
1,1 млн баррелей — до 377,5 млн баррелей, запасы дистилля-
тов — на 557 тыс. баррелей, до 124,2 млн баррелей, а запасы 
бензина сократились на 1,86 млн баррелей — до 228,5 млн 
баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, 
прогнозировали повышение запасов нефти на 2,5 млн барре-
лей, дистиллятов — на 1,55 млн баррелей и снижение запасов 
бензина на 1 млн баррелей.

Объем потребления топлива в США в последние четыре не-
дели в среднем составлял 18,5 млн баррелей в сутки, что на 
2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.

«Экономики США и Азии способны поддержать мировой 
рост, и если они смогут это сделать, мы увидим усиление 
спроса и очередное повышение цен на топливо, — отметил 
главный исполнительный директор Barratt's Bulletin Джонатан 
Барратт. — Ралли на фондовом рынке тоже оказывает нефти 
определенную поддержку».

Кроме того, объем заказов на товары длительного пользо-
вания в США в январе 2013 года без учета транспортного обо-
рудования подскочил на 1,9%, что стало максимальным повы-
шением за год.

При подготовке раздела «НОВИНИ» использованы  
материалы веб-сайта НКЦБФР, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125342
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
28.02.2013 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 100,43 грн 
На рік — 1205,16 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"


