
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнфОРМАцІйнІ ПОВІДОМЛЕннЯ 
тА нОВини нКцПфР

нКцПфР 
повідомляє про дематеріалізацію

На виконання вимог Наказу ДКЦПФР від 17.08.2011 р. № 786 
Дніпровським територіальним управлінням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з переведенням ви-
пуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну 
та зміною найменування товариства здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧнОГО  АКцІОнЕРнОГО тОВА
РиСтВА  «ВЕСнА»  (місцезнаходження: 69097, м. Запоріжжя,  
вул. Новобудов, буд. 3, код за ЄДРПОУ: 14311941). Загальна сума 
випуску акцій –  4 733 580,00 гривень, номінальна вартість акції – 
0,25  гривень, кількість акцій – 18 934 320  штук, номер свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існуван-
ня - № 446/08/1/98, дата реєстрації – 21.08.1998 р., дата видачі – 
22.05.2013 р.

нКцПфР зупинила, скасувала, 
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 року № 249, на підставі Рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 763 та відповідно до документів, наданих  
ТОВ «Спільне Українсько-Італійське підприємство «Укр-Італ» (іден-
тифікаційний код юридичної особи: 14301981; 03058, м. Київ,  
вул. Борщагівська, 192) на скасування реєстрації випуску облігацій 
серії «А», зупинено обіг та розміщення облігацій ТОВ «Спільне 
Українсько-Італійське підприємство «Укр-Італ» серії «А» (свідоцтво 

про реєстрацію випуску облігацій від 09.12.1997 року № 09/2/97, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку). - 
розпорядження № 38КфЗО–О від 23 квітня  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, відповідно до пункту 2.3 Положення про поря-
док вилучення пайового інвестиційного фонду з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвер-
дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 16.03.2005 № 107, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 14.04.2005 за № 402/10682 (із змінами) та відпо-
відно до наданих документів Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Ме-
неджмент» (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1,  
6-й поверх, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33540359) на ви-
лучення з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування інтервального диверсифікованого пайового інвестицій-
ного фонду «АРТ Активний» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
2211614) у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію ре-
гламенту інтервального диверсифікованого пайового інвестицій-
ного фонду «АРТ Активний» Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ 
Менеджмент», зареєстрованого 28.04.2011 року. Анульовано сві-
доцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування інтервального диверсифікованого пайо-
вого інвестиційного фонду «АРТ Активний» Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-
КАПІТАЛ Менеджмент» від 28.04.2011 року № 1614, що видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку – роз
порядження № 0075 – ІС від 21 травня 2013 року.

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

№95 (1599) 24.05.2013 р.
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №95, 24 травня 2013 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту, на підставі рішення Комісії 
від 07.02.12 № 249, на підставі  пункту 4 рішення Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 № 1611 
«Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, прос-
пектів емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати 
розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, зві-
тів про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації 
випусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 1.2 глави 1 Розділу IІ Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 30.12.98 № 222 (із змінами та доповне-
ннями), зупинено обіг акцій Сільськогосподарському ВАТ «Поділ-
ля» (23032, Вінницька обл., Барський р-н, с. Міжлісся, вул. Лені-
на, 1, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00414167) - розпорядження 
№ 35цДЗ від 21 травня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-

ного територіального департаменту, на підставі рішення Комісії 
від 07.02.12 № 249, на підставі  пункту 4 рішення Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 № 1611 
«Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, про-
спектів емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результа-
ти розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, 
звітів про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації 
випусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 1.2 глави 1 Розділу IІІ Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 30.12.98 № 222 (із змінами та доповне-
ннями), зупинено обіг акцій ПрАТ «ЕСМО» (03049, м. Київ,  
пр-т Повітрофлотський, 7, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 
31696118) - розпорядження № 34цДЗ  від 20 травня 2013 року.

23.05. 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

Додаток 3 до Положення про порядок скла-
дання та розкриття інформації компанією з 
управління активами про результати діяль-
ності та розрахунок вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування (пайових 
та корпоративних інвестиційних фондів) 

ІнфОРМАцІЯ про пайовий інвестиційний фонд (станом на 31.12.2012 року)
Повне найменування інвестиційного фонду ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКО

ВАний ПАйОВий ІнВЕСтицІй
ний фОнД «ІСфП фОнД 
ІнВЕСтицІй У нЕРУХОМІСтЬ»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 232092
Повне найменування компанії з управління 
активами

тОВ «Компанія з управління 
активами «ІСфП Менеджмент»

Серія та номер ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — ді-
яльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами)

АД №034424

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з 
управління активами 

32921316

Код території за КОАТУУ компанії з управління 
активами

8039100000

Територія (область) компанії з управління активами м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами вул. Обсерваторна 21А
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 06.12.2004
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів

№91

Найменування органу, що зареєстрував випуск ДКцПфР
Форма існування Бездокументарна
Форма випуску
Спосіб розміщення випуску* Прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного 
сертифікату (грн.)

10 000,00 грн.

Зареєстрована загальна кількість інвестиційних 
сертифікатів (штук)

25000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
пайовий інвестиційний фонд (станом на 31.12.2012 року)

Код за 
ЄДРПОУ

Юридична 
особа 

відповідно до 
переліку

Найменування Назва, номер та 
серія 

документа, що 
підтверджує 

повноваженння 
особи

Місцезнахо-
дження

35917889 депозитарій ПрАт «Всеукраїнський 
депозитарій цінних 

паперів»

АВ №498004 м. Київ, 
вул. тропіні

на,  7Г
21685166 зберігач Ат «ОтП Банк» АЕ №185009 м. Київ, 

вул. Жилян
ська,  43

32921316 компанія з 
управління 
активами

тОВ «КУА «ІСфП 
Менеджмент»

АД №034424 м. Київ, 
вул. Обсерва
торна, 21А

31570449 торговець 
цінними 

паперами

тОВ «ІСфП — Капітал» АВ №581488 м. Київ, 
вул. Обсерва
торна, 21А

22956963 незалежний 
оцінювач 

майна

тОВ «АДАМІЛ» №7373/08 м. Київ, 
вул. Ярослав

ська, 28Б
23500277 аудиторська 

компанія
тОВ «Аудиторська фірма 

«Імона — Аудит»
АБ №000119 м. Київ, 

вул. Бажана, 26

ТОВ «КУА «ІСФП Менеджмент» (ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної ді-
яльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвес-
торів серії АД №034424 від 18.06.2012 р.), яке діє від свого імені і за рахунок активів 
ЗНПІФ «ІСФП ФОНД ІНВЕСТИЦІЙ У НЕРУХОМІСТЬ», повідомляє про оприлюднення 
26.04.2013р. річної інформації про ІСІ станом на 31.12.2012 р. в мережі Інтернет на 
сайті http://www.smida.gov.ua/db/prof/kua/report/year/show/802 загальнодоступної ін-
формаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКОВАний ПАйОВий ІнВЕСтицІйний фОнД 
«ІСфП фОнД ІнВЕСтицІй У нЕРУХОМІСтЬ»

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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№95, 24 травня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«нОВА ЛІнІЯ» 

(далі за текстом - Товариство)
місцезнаходження: 08162 Київська обл., Києво-Святошинський р-н., 

смт Чабани, Одеське шосе, 8
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

(далі за текстом -  Збори), 
що відбудуться 

02 липня  2013 року о 10 годині 
за адресою: Київська обл., КиєвоСвятошинський рн., смт Чабани, Одеське 

шосе, 8; поверх 3, каб. 306
Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії.    
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження  Регламенту  Зборів.  
4. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номіналь-

ної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства 
частини додаткового капіталу.

5. Випуск акцій нової номінальної вартості.
6. Внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутно-

го капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах –   

25 червня 2013 р.
Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з документа-

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,  звернувшись 
до Генерального директора Товариства у робочі дні з 10 до 16 години за адре-
сою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., смт Чабани, Одеське шосе, 8, 
офіс Товариства (каб. 304).

Реєстрація акціонерів здійснюється за місцем проведення Зборів.
Початок реєстрації – о 9 год. 
Закінчення реєстрації – о 10 год.
При собі мати паспорт, представникам акціонерів –  належним чином оформ-

лене доручення на право участі у Зборах.

тел. для довідок: (044) 3901481
Голова наглядової ради                            _____________ томаш фіала

ДЕРЖАВнЕ ВІДКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«цЕнтРАЛЬнА ЗБАГАЧУВАЛЬнА фАБРиКА «ДЗЕРЖинСЬКА» 

ДОЧІРнЄ ПІДПРиЄМСтВО ВІДКРитОГО АКцІОнЕРнОГО 
тОВАРиСтВА «ДЕРЖАВнА ХОЛДІнГОВА КОМПАнІЯ 

«ДОнБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕннЯ»
(місцезнаходження 85205, Донецька обл., місто Дзержинськ, вулиця Леніна, будинок 11) код за 
ЄДРПОУ 00176495  повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, що від-
будуться 27 червня 2013 р. о 1300 годині за адресою: 85205, Донецька обл., місто Дзержинськ, 
вулиця Леніна, будинок 11, актова зала. Загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 
вимогу акціонера, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМ-
ПАНІЯ «ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ», який володіє 51 відсотком простих акцій Товариства.

Порядок денний:
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

Обрання лічильної комісії.1. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів: обрання 2. 

робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту 
роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.3. 
Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.4. 
Розгляд звіту Спостережної ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за на-5. 

слідками розгляду звіту Спостережної ради за 2012 рік.
Розгляд звіту Правління за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  6. 

Правління за 2012 рік.
Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за на-7. 

слідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної 
комісії за 2012 рік.

Про внесення змін до Статуту (шляхом затвердження нової редакції Статуту Товари-8. 
ства), які в тому числі передбачають зміну найменування Товариства з відкритого акціонер-
ного товариства на публічне акціонерне товариство, у зв`язку з приведенням діяльності То-
вариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні Товариства».

Прийняття рішення щодо припинення повноважень:9. 
9.1. Спостережної ради;
9.2. Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Ревізора. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на 

встановлення умов цивільно – правового договору з Ревізором, підписання такого договору.
11. Про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездо-

кументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію:
11.1. Про розірвання договору на ведення реєстру № 14/01-2012 від 05.12.2012р. з реє-

строутримувачем;
11.2. Про обрання особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цін-

них паперів та інших документів;
11.3. Про обрання депозитарію, з яким буде укладатися договір про обслуговування 

випуску акцій;
11.4. Про обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних папе-

рах власникам акцій;
11.5. Про затвердження способу персонального повідомлення акціонерів, номінальних 

утримувачів, обраних загальними зборами зберігача, та  депозитарій;
11.6. Про визначення посадової особи Товариства, якій будуть надані повноваження 

стосовно визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
11.7. Про затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника
період

звітний
2012 р.

попередній
2011 р.

Усього активів  21924 24980
Основні засоби 8778 9305
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 122 126
Сумарна дебіторська заборгованість 13024 15547
Грошові кошти та їх еквіваленти - 2
Нерозподілений прибуток - 44733 -43496
Власний капітал - 28260 -26897
Статутний капітал 15643 15643
Довгострокові зобов'язання 685 790
Поточні зобов'язання 49499 51087
Чистий прибуток (збиток) (1363) (1564)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 62572300 62572300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: 27.06.2013 р. 
з 12-00 до 12-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для участі в зборах необхідно 
мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представнику акціонера - також до-
кумент, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 
загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для 
прийняття рішень  з  питань  порядку  денного за місцезнаходженням Товариства в робочі 
дні (з понеділка по п’ятницю) з 07-30 до 16-00, в кімнаті № 1, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – в.о. директора-голови правління Тарасенко Володимир Пе-
трович. Телефон для довідок (06247) 9-33-51.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах ста-
ном на 24 годину 20.06.2013 р.

В.о. директораголови правління 
ДВАт «цЗф «Дзержинська» ДП ВАт ДХК «Донбасвуглезбагачення»          В.П. тарасенко
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №95, 24 травня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Зміни до тексту повідомлення  річної інформації емітента 

ПУБЛiЧнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
ПО ГАЗОПОСтАЧАнню тА ГАЗифiКАцiЇ «КРиМГАЗ», 

надрукованого у газеті Відомості нКцПфР №82(1586) від 29.04.2013р.
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Кримгаз» 
1.2. Організаційно-правова форма:    Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента:
95001,Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сiмферополь, вул. Училищна, 42а 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:      03348117 
1.5. Міжміський код, телефон та факс:    (0652) 25-55-45;  (0652) 61-93--82 
1.6. Електронна поштова адреса емітента:    evm3@gas.crimea.com 
1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:    А00 №458296 
1.8. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію:    14.04.1995 р. 
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації:       http://www.gas.crimea.com 
1.10. Розмір статутного капіталу емітента:      8 979 444,00 грн 
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 782051 787638
Основні засоби (за залишковою вартістю) 484756 406886
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 6242 7713
Сумарна дебіторська заборгованість 179861 249111
Грошові кошти та їх еквіваленти 108764 115338
Власний капітал 192124 238089
Статутний капітал 8979 8979
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (266462) (235686)
Довгострокові зобов'язання 78906 8289
Поточні зобов'язання 321295 527455
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (1,49) (0,20)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(1,49) (0,20)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 14720400 14720400
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 192124 238533

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

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії – 22.05.2013р.

Річна інформація опублікавана на сторінці http://www.gas.crimea.com в мережі Інтернет 
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та виз-
нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння _______ Дрiбний Вiктор iванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.05.2013

(дата)

ВiДКРитЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КАГАРЛиК «БУДМАтЕРІАЛи»

(код за ЄДРПОУ: 05479668, місцезнаходження: 09200, Київська область, Кагарлицький р-н,  
м.Кагарлик, вул.Комунарська, 93) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 25 червня 2013 року, початок о 11 годин 00 хвилин за адресою: 09200, 
Київська область, Кагарлицький рн, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 93, адмінбудинок, кімн. №1.

Порядок денний:
Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регла-1. 

менту зборів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати діяльності за 2012 рік.2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про фінансово-3. 

господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати ді-4. 

яльності за 2012 рік.
Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.5. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.6. 
Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій у акціонерів ВАТ «КАГАРЛИК «БУД-7. 

МАТЕРІАЛИ» на письмові зобов’язання перевести у частки статутного капіталу ТОВ «КАГАР-
ЛИК «БУДМАТЕРІАЛИ».

Затвердження передавального акту.8. 
Про державну реєстрацію припинення Товариства та наділення повноваженнями на 9. 

вчинення дій пов’язаних із державною реєстрацією припинення Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах –  

18 червня 2013 р.
Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться 25 червня 2013р. з 10.00 год. до 

10.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів. Для реєстрації та участі у Загальних 
Зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, 
оформлене згідно з чинним законодавством.

З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть 
ознайомитись особисто за адресою: 09200, Київська область, Кагарлицький р-н, м.Кагар-
лик, вул.Комунарська, 93, адмінбудинок, кімн. №1, у робочі дні з 8.00 до 17.00, а в день 
проведення Загальних Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок озна-
йомлення з документами – ліквідатор Груша С.О. Довідки за тел.: (04573) 54187. 

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 474 500
Основні засоби 466 491
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 7 8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1166) (1107)
Власний капітал (275) (216)
Статутний капітал 891 891
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 749 716
Чистий прибуток (збиток) (60) (75)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3564452 3564452
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) 1 1

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

ВiДКРитЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КАГАРЛицЬКий РАйАГРОПОСтАЧ»

(код за ЄДРПОУ: 00904517, місцезнаходження: 09200, Київська область, Кагарлицький р-н, 
м.Кагарлик, вул.Комунарська, 50) повідомляє про проведення чергових загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 25 червня 2013 року, початок о 09 годин 00 хвилин за адресою: 
09200, Київська область, Кагарлицький рн, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54, адмінбудинок, 
кімн. №1.

Порядок денний:
Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламен-1. 

ту зборів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати діяльності за 2012 рік.2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про фінансово-3. 

господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати ді-4. 

яльності за 2012 рік.
Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.5. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.6. 
Про переобрання Ліквідатора Товариства.7. 
Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій у акціонерів ВАТ «КАГАРЛИЦЬКИЙ 8. 

РАЙАГРОПОСТАЧ» на письмові зобов’язання перевести у частки статутного капіталу ТОВ 
«КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ».

Затвердження передавального акту.9. 
10. Про державну реєстрацію припинення Товариства та наділення повноваженнями на 

вчинення дій пов’язаних із державною реєстрацією припинення Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах –  

18 червня 2013 р.
Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться 25 червня 2013р. з 08.00 год. до 08.45 год. 

за місцем проведення Загальних Зборів. Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціоне-

ри повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноваже-
них осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно 
з чинним законодавством.

З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть 
ознайомитись особисто за адресою: 09200, Київська область, Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, 
вул.Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн. №1, у робочі дні з 8.00 до 17.00, а в день проведен-
ня Загальних Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з 
документами –ліквідатор Наріжний В.Г. Довідки за тел.: (04573) 54187. 

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 137 159
Основні засоби 128 135
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 6 7
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (527) (554)
Власний капітал 17 (10)
Статутний капітал 211 211
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 120 169
Чистий прибуток (збиток) 28 (1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 842480 842480
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) 1 1

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Ліквідатор: Наріжний В.Г.
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№95, 24 травня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЗАХІДний тОРГОВОПРОМиСЛОВий ДІМ» 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАХІДНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ»

(ЄДРПОУ 32665494)
На підставі Рішення акціонера ПрАТ «Західний торгово-промисловий дім» № 7/2013 від 

22.05.2013 р. «Про призначення директора» та наказів Директора ПрАТ «Західний торгово-
промисловий дім» № 20-к  від 22.05.2013 р. «Про звільнення з роботи» та № 21-к «Про 
прийняття на роботу» від 22.05.2013 р. відбулись наступні зміни складу посадових осіб емі-
тента:

ЗВІЛЬнЕнО:
З посади Директор – Романовського юрія Миколайовича, паспорт серії СР № 918174, 

виданий 13.04.2002 року Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області. Частка в Ста-
тутному капіталі емітента, якою володіє особа 0%. На посаді особа перебувала 1 рік 9 міся-
ців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Звільнення від-
булось за власним бажанням посадової особи.

ПРиЗнАЧЕнО:
на посаду Директор – фалка Володимира федоровича, паспорт серії СР № 568742, ви-

даний Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області 20 квітня 1999 року. Частка в 
Статутному капіталі емітента, якою володіє особа 0%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини особа не має. Посадову особу призначено на посаду на невизначений 
строк. Посадова особа обіймала посаду Першого заступника Генерального директора Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Нива» (іден-
тифікаційний код 32404621, місцезнаходження: провул. Проїздний, 7, м. Дубно, Рівненська обл., 
35601).

Директор 
ПрАт «Західний торговопромисловий дім»                           фалко В.ф.

1.Загальні відомості 

1.1.Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ОКЕАн». 

1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство. 
1.3.Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 05830798 1.4.Місцезнаходження емітента: 69063, міс-
то Запоріжжя, вул. Гоголя, 32а  1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента: (0612) 34-11-37 
1.6.Електронна поштова адреса емітента: share_okeania@mega.zp.ua 1.7.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ocean.pat.ua 
1.8.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.текст повідомлення
Прийнятим рішенням директора ПрАТ «Океан» (надалі - ПрАТ) - наказ № 3-к від 

22.05.2013р. внесені наступні зміни до складу посадових осіб ПрАТ:
2.1. Звільнено Черновол Ірину Валеріївну, з посади головного бухгалтера ПрАТ, паспорт 

СВ № 162500, виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. 30.12.1999р, частка 
у статутному капіталі складає 0%, у зв'язку із звільненням з посади головного бухгалтера за 
власним бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова осо-
ба немає. На посаді головного бухгалтера перебувала з 05.02.2013р. по 22.05.2013р. 

2.2. Призначено Єщенко Катерину Миколаївну, паспорт СВ № 006184, виданий Ленінським РВ 
УМВС України в Запорізькій обл. 22.04.1999р., на посаду головного бухгалтера ПрАТ за сумісни-
цтвом, безстроково, володіє пакетом акцій ПрАТ у розмірі 0 шт., що складає 0 % від статутного 
капіталу ПрАТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. 
Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності – інженер, інженер з організації та 
нормування праці, інженер з підготовки кадрів, інспектор з кадрів, менеджер з персоналу.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.Директор  Голікова т.А.                     (підпис)                           М.П. Дата: 22.05.2013

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«АВС» 

1. Загальні відомості 
 1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «АВС».
 1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство.
 1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 31883888.
 1.4. Місце знаходження емітента: 69006, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 2.
 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0612) 34-11-37.
 1.6. Електронна поштова адреса емітента: share@abc.zp.ua.
 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.abc.pat.ua
 1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.текст повідомлення
Прийнятим рішенням голови комісії з припинення ПрАТ «АВС» (надалі - ПрАТ) - наказ 

№ 4-к від 22.05.2013р. внесені наступні зміни до складу посадових осіб ПрАТ:
2.1. Звільнено Черновол Ірину Валеріївну, з посади головного бухгалтера ПрАТ, паспорт 

СВ № 162500, виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. 30.12.1999р, част-
ка у статутному капіталі складає 0%, у зв'язку із звільненням з посади головного бухгалте-
ра за власним бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадо-
ва особа немає. На посаді головного бухгалтера перебувала з 05.02.2013р. по 22.05.2013р. 

2.2. На посаду головного бухгалтера замість звільненої особи нікого не призначено.
3.Підпис

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

3.2.Голова комісії з припинення Кондріков О.М. (підпис) М.П. 
Дата: 22.05.2013   

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОю ВiДПОВiДАЛЬнiСтю 
«iнВЕСтицiйнА КОМПАнiЯ «АтЛАнтА КАПiтАЛ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «АТЛАНТА КАПIТАЛ» 

Організаційноправова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
Місцезнаходження: 04073 м. Київ, Московський пр-т, 9-В
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36392835
Міжміський код та телефон, факс: (044) 4559622
Електронна поштова адреса: atl-kap@emitent.net.ua
Вебсайт емітента: не має 
Сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інфор

мації: http://escrin.nssmc.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів 

на фондовій біржі.
2. текст повідомлення

22.05.2013р. включення цінних паперів емітента у лістинг (за другим рівнем лістин-
гу) фондової біржі «ПФТС» згідно з рішенням Операційного управління фондової біржі 
«ПФТС» №  2205/2013/2 від 22.05.2013р. Рішення набуває чинності 23.05.2013р.

Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) серії А, номінальною вартістю 
1000,00 грн. у кількості 120 000 шт. (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підпри-
ємств №66/2/11, видане НКЦПФР 20.06.2011р.(дата реєстрації – 29.04.2011р.)

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, 
до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках): 100%

Права, що надаються власникам облігацій (відповідно до умов випуску):
право купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з об- �

меженнями згідно умов емісії;
право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх пога- �

шення;
право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номі- �

нальну вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
право подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; �

- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та 
умовам випуску.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Директор                          Піралієв Р.В.

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА
«ВСЕУКРАЇнСЬКий АКцІОнЕРний БАнК»

(ПАТ «ВіЕйБі Банк») (код ЄДРПОУ 19017842, адреса: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5)
Позачергові Загальні збори акціонерів Банку відбудуться 26 червня 2013 року  

о 9.30 за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, к. 401 (конференцзала).
Порядок денний:

Про затвердження складу лічильної комісії зборів та процедури проведення 1. 
Зборів.

Про затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку та звіту про 2. 
результати приватного розміщення акцій.

Про внесення змін до Статуту ПАТ «ВіЕйБі Банк».3. 
Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «ВіЕйБі Банк».4. 
Про дострокове припинення повноважень складу Спостережної ради, обраного 5. 

Загальними зборами акціонерів 29 січня 2013 р.
Про обрання персонального складу Спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк».6. 
Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «ВіЕйБі Банк».7. 
Про затвердження умов договорів, що укладаються Банком з членами Спосте-8. 

режної Ради у зв’язку з їх обранням.
Про дострокове припинення повноважень складу Ревізійної комісії, обраної За-9. 

гальними зборами акціонерів 29 січня 2013 р.
Про обрання персонального складу Ревізійної комісії ПАТ «ВіЕйБі Банк».10. 
Про обрання голови Ревізійної комісії ПАТ «ВіЕйБі Банк».11. 

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до переліку 
акціонерів ПАТ «ВіЕйБі Банк» станом на 24.00 годину 19 червня 2013 року. Реєстрація 
акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем проведення зборів з 8.30 до 
9.15 години за київським часом 26 червня 2013 року.

Учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), 
який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПАТ «ВіЕйБі Банк», і є дійсним на 
дату проведення зборів; довіреність на право представляти інтереси акціонера або 
групи акціонерів (якщо це необхідно).

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за адресою: м. Київ,  
вул. Зоологічна, 5, кімн. 104, тел. 490-06-74 (вн.11-46, 12-28, 14-16).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Голова Правління ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Довідки за телефоном: (044) 4900674.
Спостережна Рада
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Арселор-
Міттал Берислав»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00291747;
1.4. Місцезнаходження емітента: 74022, Херсонська область, Високопільський 

район, смт. Архангельське, вул. Суворова, буд. 45;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05546) 7-22-85, (05546) 7-22-85;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 149_berstroy@emitent.net.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://www.arcelormittal.com.ua/ index.php?id=73&lang=ru;
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інфор-

мація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення 
Наглядовою радою ПАТ «АрселорМіттал Берислав» (протокол №02/2013 від 21 

травня 2013 року) відповідно до статуту товариства прийняті наступні рішення про 
зміну складу посадових осіб:

У зв’язку з обранням на загальних зборах акціонерів 11 квітня 2013 року ново-
го складу Наглядової ради, Головою Наглядової ради товариства обрано Сонтхалия 
Ашоккумар Ситарам (паспорт: серія N № Z2140964 виданий 04.10.2010р. в м. Брюс-

сель). Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Обрано на посаду Голови Наглядової ради на невизначений строк. 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник фінансового 
директора сегменту країн Азії, Африки та СНД, АрселорМіттал; фінансовий директор 
– головний бухгалтер, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Голову Наглядової ради об-
рано членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного 
складу Наглядової ради.

Відкликати (припинити повноваження) Козенко Георгія Володимировича (пас-
порт АК 021963 виданий 19.01.1998 Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл.) з посади Генерального директора ПАТ «Арселор-
Міттал Берислав» з 31.05.2013 року. Акціями товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на даній 
посаді – 1,5 роки.

Обрати Конопацького Віталія Петровича (паспорт: АК 917322 виданий 
09.06.2000 Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській 
обл.) Генеральним директором ПАТ «АрселорМіттал Берислав» з 01 червня 2013 
року. Обрано на посаду на невизначений строк. Акціями товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала особа протягом своєї діяльності: директор з економіки, ВАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг»; радник генерального директора з економічних питань, ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг».

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

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор Козенко Георгій Володимирович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»
ідентифікаційний код 00693109, місцезнаходження (юридична адреса) якого Дніпропе-

тровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Совхозна, 78-А, далі Товариство, 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбудуться 17 червня 2013 
року о 14:00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, 
вул. Совхозна, 78-А, другий поверх – актова зала. Складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах здійснюється станом на 24 годину 11.06.2013 року. 

Порядок  денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів.
4. Внесення змін до статуту Товариства пов’язаних зі зміною місцезнаходження Товари-

ства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. 

5. Надання повноважень  щодо проведення державної реєстрації змін до статуту у вста-
новленому порядку.

До порядку денного не можуть  вноситись зміни (додаткові пропозиції) акціонерів.
Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватись з 13:00 години до 13:30, в день та 

за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену 
довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відповідно до законодавства України акці-
онери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Совхозна, 78-А, другий поверх 
– актова зала, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Авраменко О.М. 

Довідки за телефоном: (056) 753-67-78.
Виконавчий орган ПрАТ «Бджолоагросервіс» 

Особлива інформація емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АС-МВК»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АС-МВК»;
1.2 Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю;
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23727035;
1.4 Місцезнаходження емітента: 03680, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28, офiс 202;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 521-63-31, (044) 521-63-31;
1.6 Електронна поштова адреса емітента: hello@abodefinance.com.ua;
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Відомості про факти 
лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення
Перша подія:
Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу) – лістинг; Найменування фондової біржі 

- Приватне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «Iннекс»; Дата дії - Дата включення цін-
них паперів емітента у лістинг фондової біржі 22.05.2013 р.; Вид цінних паперів, щодо яких 
вчинена дія - Облігації підприємств; Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена 
дія - 90.00 грн.; Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія – 427730 шт.; Частка від 
розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсо-
тках) – 0%; Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 14.02.2011 р.; 
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 37/2/11; 
Найме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо 
яких вчинена дія – ДКЦПФР; Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 
Іменні прості, Бездокументарна. Зміст інформації: Цiльовi облiгацiї серii С. Вiдкрите розмiщення 
облiгацiй з метою фiнансування будiвництва житлово-офiсного будинку з елементами соцiальної 
iнфраструктури на вул. Воровського, 21, у Шевченкiвському районi м. Києва. Облiгацiї оберта-
ються на позабiржовому ринку. Одна облiгацiя дає право на отримання 0,01 квадратного метра 
загальної площi офiсних примiщень. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, 

щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) 
- 100%. Категорiя цiнних паперiв - цiннi папери, включенi до бiржового списку та реєстру. Дата 
рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фон-
дової бiржi цiнних паперiв - дата 23.04.2013 р., уповноважений орган - Генеральний директор. 
Найменування фондової бiржi, в лiстинг якої включаються цiннi папери емiтента - Приватне 
акцiонерне товариство «Фондова бiржа «Iннекс».

Друга подія:
Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу) – лістинг; Найменування фондової біржі 

- Приватне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «Iннекс»; Дата дії - Дата включення цінних 
паперів емітента у лістинг фондової біржі 22.05.2013 р.; Вид цінних паперів, щодо яких вчи-
нена дія - Облігації підприємств; Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія 
- 126143.00 грн.; Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія – 69 шт.; Частка від розміру 
статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) – 0%; 
Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 14.02.2011 р.; Номер свідо-
цтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 38/2/11; Найменування 
органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія – 
ДКЦПФР; Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія - Іменні прості, Бездокумен-
тарна; Зміст інформації:; Облiгацiї серii D. Вiдкрите розмiщення облiгацiй з метою фiнансування 
будiвництва житлово-офiсного будинку з елементами соцiальної iнфраструктури на вул. Воров-
ського, 21, у Шевченкiвському районi м. Києва. Облiгацiї обертаються на позабiржовому рин-
ку. Одна облiгацiя дає право на отримання 1 машино-мiсця паркiнгу. Спiввiдношення частки у 
загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного 
випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%. Категорiя цiнних паперiв - цiннi папери, включенi 
до бiржового списку та реєстру. Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв 
рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв - дата 23.04.2013 р., уповнова-
жений орган - Генеральний директор. Найменування фондової бiржi, в лiстинг якої включаються 
цiннi папери емiтента - Приватне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «Iннекс».

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Фiнансовий директор Бессмертний Вiталiй Вячеславович

В особливій інформації 

ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «УфІюК»
(код за ЄДРПОУ 32492063)

від 24.04.2013р., що опублікована в газеті «Відомості НКЦПФР» № 83 від 30.04.2013 в 
абзаці 3 пункту 2 тексту повідомлення викладається в такій редакції: «Тип акцій – прості 
іменні, форма існування - бездокументарна.». Особа, що вказана нижче підтверджує до-
стовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно законодавства: Голова правління Падалко Олексій юрійович

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №95, 24 травня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПЕРЕСУВнА МЕХАнІЗОВАнА КОЛОнА №9»

(код за ЄДРПОУ 01351078, місцезнаходження Товариства – 12501, Житомирська 
обл., Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Шевченка, буд.14) повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збо-
ри), які призначені на 08 липня 2013 року за адресою: Житомирська обл., Коростишів
ський район, м. Коростишів, вул. Шевченка, буд.14 (в кабінеті голови правління това
риства). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних 
зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 08 липня 2013 року, початок 
реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 50 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(Порядок денний):

Обрання членів лічильної комісії.1. 
Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань по-2. 

рядку проведення загальних зборів акціонерів.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік, 3. 

звіту Наглядової ради за 2012 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.4. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 5. 

2012 році.
Прийняття рішення щодо здачі в оренду житлових кімнат.6. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 7. 

вчинятися Товариством протягом року.
Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує осо-

бу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, 
оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до загаль-
них зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті голови правління Това-
риства за адресою: Житомирська обл., Коростишівський район, м. Коростишів,  
вул. Шевченка, буд.14 на підставі наданого акціонером Товариству відповідного за-
питу. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – го-
лова правління Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається на 24 годину 02 липня 2013 року.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

найменування показника період
2012 2011

Усього активів 276 582
Основні засоби 73 567
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 197 15
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 0
Нерозподілений прибуток -982 -929
Власний капітал 140 196
Статутний капітал 174 174
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 136 386
Чистий прибуток (збиток) -53 -56
Середньорічна кількість акцій (шт.) 696 551 696 551
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

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЧинАР» 
Річна інформація емітента за 2012 рік: Повне найменування емітента: Приватне акціо-

нерне товариство «Чинар», Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство, Місцез-
находження емітента: Україна,10020, м. Житомир, Максютова, 14, Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 13581814, Міжміський код та телефон: /0412/ 25-37-16, Серія і номер 
свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 467187, Дата державної реєстрації: 
15.08.2001, Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://chinar.ho.ua

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

найменування показника Період звітний попередній
Усього активів 1222,6 1221,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 436,9 436,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 785,4 784,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 0,7
Власний капітал 120,2 237,4
Статутний капітал 93,9 93,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -262,6 -145,4
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1102,4 984,5
Чистий прибуток (збиток) -117,2 -108,7
Вартість чистих активів 120,2 237,4

3. Органами управління товариства за статутом є: загальні збори акціонерів, правління, 
наглядова рада, ревізійна комісія. Посадовi особи емiтента: Голова Правління - Блажко 
Свiтлана Антонiвна; Члени Правління - Очитко Анатолiй Григорович, Маслюкiвський Франц 
Володимирович; Голова Наглядової ради - Гордасевич Альбiна Владиленiвна; Члени Нагля-
дової ради - Байрамов Елчин Октай Огли, Калiнчук Свiтлана Петрiвна; Голова Ревізійної ко-
місії - Задерейко Анатолiй Степанович; Члени Ревізійної комісії - Даренська Раїса Петрiвна, 
Нетикша Наталiя Станiславiвна. Засновником товариства є Регiональне вiддiлення фонду 
державного майна України по Київськiй обл. Інформація про цінні папери емітента: Вид - 
Акцiї; Тип - Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв: 
375 774 шт. загальною номінальною вартістю 93 943,5 грн., що складає 100% у статутному 
капіталі. Акції товариства у лістингу не перебувають. Станом на 31.12.2012р. акції повністю 
розміщені серед акціонерів товариства (38 фізичних осіб) 5. Змiн особи, яка веде облiк прав 
власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не 
вiдбувалося. 6. Черговi загальнi збори акцiонерiв проведені 27.04.2012, кворум склав 94,595 %. 
Позачергові загальні збори не скликались 7. За результатами звітного та попереднього ро-
ків рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 8. Приватне підприємство аудиторська 
фірма «Житомир» (код за ЄДРПОУ - 30558588), організаційно-правова форма: Приватне 
пiдприємство. Місцезнаходження: вул. 1 Травня, 49, к.2, м. Житомир, 10008. Аудитор має 
ліцензію на цей вид діяльності 2153, що видана: Аудиторська Палата України 26.01.2001р. 
Контактний телефон: 0412 430040, факс: 430040. Основний вид діяльності: Аудитор 
(аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. ТОВ Аудиторська фiрма «Жи-
томир» здiйснила аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк. За-
гальний висновок аудитора (аудиторської фірми): На нашу думку, за винятком відсутності 
розкриття інформації, зазначеної у Підставах для висновку із застереженням, фінансова 
звітність станом на 31 грудня 2012 року та за рік по вказану дату була підготовлена в усіх 
суттєвих аспектах у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України 
та облікової політики, що була визначена керівництвом Товариства. 9. Повний текст річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 22.05.2013 та в 
мережі інтернет 22.05.2013р. за адресою: http://chinar.ho.ua 10. Голова правління Блажко 
Світлана Антонівна, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що несе від-
повідальність згідно з законодавством.

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

ПАйОВий ІнтЕРВАЛЬний ДиВЕРСифІКОВАний 
ІнВЕСтицІйний фОнД «ІСХОЛДинГ  ЗБАЛАнСОВАний» 

тОВАРиСтВА З ОБМЕЖЕнОю ВІДПОВІДАЛЬнІСтю 
«КОМПАнІЯ З УПРАВЛІннЯ АКтиВАМи «ІСХОЛДинГ» 

Інформація про пайовий інвестиційний фонд
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 35276543
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 221774
Повне найменування інвестиційного фонду: Пайовий інтервальний диверсифікований 
інвестиційний фонд «ІС-Холдинг - Збалансований» Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами «ІС-Холдинг»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ -
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна Щорічна
Звітний рік 2012
Звітний квартал -
Повідомлення станом на дату 31.12.2012 р.
Вид ІСІ-1 Пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 Інтервальний безстроковий 

диверсифікований
Повне найменування Компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «ІС-Холдинг»
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами): АД № 075814
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами 2610100000
Територія (область) Компанії - 3 Івано-Франківська
Місцезнаходження Компанії м. Івано-Франківськ, вул. 

Джохара Дудаєва, 10
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 21.09.2007
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів

№ 801

Найменування органу, що зареєстрував випуск 
інвестиційних сертифікатів

ДКЦПФР

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 Документарна
Форма випуску - 4 Документарні іменні
Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; 
прилюдна пропозиція - 2

Прилюдна пропозиція

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката 5 000, 00 грн.
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) 3 000

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 35276543
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 221774
Повне найменування інвестиційного фонду: Пайовий інтервальний диверсифікований 
інвестиційний фонд «ІС-Холдинг - Збалансований» Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами «ІС-Холдинг»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ -
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна Щорічна
Звітний рік 2012
Звітний квартал -
Повідомлення станом на дату 31.12.2012 р.
Вид ІСІ-1 Пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ-2 Інтервальний безстроковий 

диверсифікований
Тип юридичної особи: компанія з управління активами 
- 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; 
незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська 
фірма) - 5

Зберігач цінних паперів

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 30610731
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія »Західна інвестиційна група»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: 
Ліцензія серія АЕ № 185403 
Місцезнаходження юридичної особи: 76018, м. Івано-Франківськ, площа Міцкевича, 6, 
оф. 5 
Тип юридичної особи: компанія з управління активами 
- 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; 
незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська 
фірма) - 5

Незалежний оцінювач майна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 25070792
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКА-ЗАХІД»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: 
Сертифікат № 11157/10
Місцезнаходження юридичної особи: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9
Тип юридичної особи: компанія з управління активами 
- 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; 
незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська 
фірма) - 5

Аудиторська фірма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 22193057
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма »Альфа-аудит ЛТД»
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0814
Місцезнаходження юридичної особи: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Рєпіна, 10

Інформація за 2012 р. по пайовому інтервальному диверсифікованому інвестиційному 
фонду «ІС-Холдинг - Збалансований» ТОВ «КУА «ІС-Холдинг» оприлюднена в мережі Інтер-
нет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР www.stockmarket.gov.ua

Директор тОВ «КУА «ІСХолдинг»     С.й. Стецик

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
 «ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКОВАний КОРПОРАтиВ

ний ІнВЕСтицІйний фОнД 
«ІСфП фОнД АКцІй ЗРОСтАннЯ»

Додаток 2 до Положення про порядок скла-
дання та розкриття інформації компанією з 
управління активами про результати діяльнос-
ті та розрахунок вартості чистих активів інсти-
тутів спільного інвестування (пайових та кор-
поративних інвестиційних фондів) 

ІнфОРМАцІЯ 
про корпоративний інвестиційний фонд

(станом на 31.12.2012 року)
Повне найменування 
інвестиційного фонду

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЗАКРитий 
нЕДиВЕРСифІКОВАний КОРПОРАтиВний ІнВЕСтицІй
ний фОнД «ІСфП фОнД АКцІй ЗРОСтАннЯ»

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

35530420

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132914
Дата видачі свідоцтва про 
державну реєстрацію

10.01.2008

Територія (область) Київська область
Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна 21А
Дата реєстрації випуску акцій 10.05.2011
Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій

№2121

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск

ДКцПфР

Форма існування Бездокументарна
Форма випуску Іменні прості
Спосіб розміщення випуску* Прилюдна
Номінальна вартість акції 
(грн.)

1000,00 грн.

Зареєстрована загальна 
кількість акцій (штук)

60 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
корпоративний інвестиційний фонд

(станом на 31.12.2012 року)
Код за 

ЄДРПОУ
Юридична 

особа 
відповідно до 

переліку

Найменування Назва, номер та 
серія документа, 
що підтверджує 
повноваженння 

особи

Місцезнаходжен-
ня

35917889 депозитарій ПрАт «Всеукраїнський 
депозитарій цінних 

паперів»

АВ №498004 м. Київ, 
вул. тропініна, 7Г

21685166 зберігач Ат «ОтП Банк» АЕ №185009 м. Київ, 
вул. Жилян

ська, 43
32921316 компанія з 

управління 
активами

тОВ «КУА «ІСфП 
Менеджмент»

АД №034424 м. Київ, 
вул. Обсерватор

на, 21А
31570449 торговець 

цінними 
паперами

тОВ «ІСфП — Капітал» АВ №581488 м. Київ, 
вул. Обсерватор

на, 21А
22956963 незалежний 

оцінювач майна
тОВ «АДАМІЛ» №7373/08 м. Київ, 

вул. Ярослав
ська,  28Б

23500277 аудиторська 
компанія

тОВ «Аудиторська 
фірма «Імона — Аудит»

АБ №000119 м. Київ, 
вул. Бажана, 26

ПАТ «ЗНКІФ «ІСФП ФОНД АКЦІЙ ЗРОСТАННЯ», від імені якого діє ТОВ «КУА «ІСФП Ме-
неджмент» (ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів серії АД №034424 від 18.06.2012 р.), 
повідомляє про оприлюднення 29.04.2013р. річної інформації про ІСІ станом на 31.12.2012 р. 
в мережі Інтернет на сайті http://www.smida.gov.ua/db/prof/kua/report/year/show/811 загально-
доступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №95, 24 травня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Кролевецький хлiбзавод»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента
Сумська , Кролевецький р-н, 41300, м. Кролевець, вул. Роменця, б. 3
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00379620
1.5. Міжміський код та телефон емітента
05453 5-14-34
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
А01 №641262
1.7. Дата державної реєстрації
30.07.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації
д/в

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8470 8870
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2723 3125
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 221 306
Сумарна дебіторська заборгованість 257 263
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 113
Власний капітал -2023 -608
Статутний капітал 90 90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3012 -1598
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 10493 9478
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -3,9200000 -2.89100000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-3,9200000 -2.89100000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 360725.00000000 360725.00000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 
Вартість чистих активів -2023 -608

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, поса-

дових осіб та його засновників.
Інформація про органи управління емітента.
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор — Рябик Микола Васильович (код 352167);
Заступник директора — Руденко Любомир Володимирович (код 955019);
Ревiзор — Кокотiн Володимир Володимирович (код 352389);
Головний бухгалтер — Литвиненко Ольга Володимирiвна (код 954628);
Голова наглядової ради — Карабан Петро Юрiйович (код 187701);
Інформація про засновників емітента.
Акціонери
Усього — 100,00 %

4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма 

випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг). 
Акції:

Дата реєстрації випуску — 04.05.1999, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 
120\18\1\99, орган, що зареєстрував випуск — Сумське територiальне управлiння ДК ЦПФР, 
код — UA1801881004, тип цінного паперу — , форма існування — Бездокументарні іменні, 
номінальна вартість — 0.250 грн., кількість — 360725 шт., загальна номінальна вартість — 
90181.250 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %

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

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни особи, яка веде 
облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Вказуються наймену-
вання та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рішення 
про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, орган, що прийняв рішення, 
та причини прийняття цього рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного 
договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру. 

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент — акціонерне товариство)
Зазначається про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових збо-

рів та у разі їх непроведення вказуються причини.
У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не 

відбулись, емітент має розкрити причини. 
Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 80.900000000000
Опис 1. Звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства 

за 2011рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 
2 Звiт наглядової ради. 3.Звiт ревiзора товариства,затвердження 
рiчних результатiв дiяльностi товариства,порядок розподiлу 
прибутку(покриття збиткiв) за 2011рiк.

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 привілейо
ваними 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн.

0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

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

перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми). 
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної ін-
формації в мережі Інтернет.

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
22.05.2013р, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується д/в, 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Директор Рябик Микола Васильович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.05.2013

(дата)

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КРОЛЕВЕцЬКий ХЛiБЗАВОД»

Повне найменування: ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ІКС 5 
РІтЕйЛ ГРУП УКРАЇнА»

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30725116; Місцезнаходження: 03022, м. Київ,  

вул. Васильківська, 34; Тел: /044/ 496-55-33; Факс: /044/ 496-55-35; E-mail: kolisnik@x5.com.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://30725116.smida.gov.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно з Наказом Генерального директора ПРАТ «ІКС 5 УКРАЇНА» (Наказ № 00000000134 

від 19.04.2013р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено: Головний бухгалтер – Красовська Олена Миколаївна (згоду на розкриття 

паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.04.2013р. на підставі поданої заяви про 
звільнення за власним бажанням та Наказу Генерального директора (Наказ № 00000000134 
від 19.04.2013р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 01.02.2008р. по 
23.04.2013р.

До призначення нової особи, посада Головного бухгалтера залишається вакантною.
Генеральний директор ПРАТ «ІКС 5 УКРАЇНА» Смірнов Дмитро Михайлович підтверджує 

достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством, 20.05.2013р.
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№95, 24 травня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Повне найменування: ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ІКС 5 РІтЕйЛ ГРУП УКРАЇнА»

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30725116; Місцезнаходження: 03022, м. Київ,  

вул. Васильківська, 34; Тел: /044/ 496-55-33; Факс: /044/ 496-55-35; E-mail: kolisnik@x5.com.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://30725116.smida.gov.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно з Наказом Генерального директора ПРАТ «ІКС 5 УКРАЇНА» (Наказ №00000000041 

від 20.05.2013р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Призначено: Головний бухгалтер – Іщенко Світлана Петрівна (згоду на розкриття пас-

портних даних фізичною особою не надано) з 20.05.2013 р. на вакантну посаду та на під-
ставі Наказу Генерального директора (Наказ №00000000041 від 20.05.2013 р.). Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Строк на який призначено особу – безстроково. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До цього працювала: Бух-
галтер ПРАТ «ІКС 5 УКРАЇНА».

Генеральний директор ПРАТ «ІКС 5 УКРАЇНА» Смірнов Дмитро Михайлович підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством, 20.05.2013р.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КиЇВСЬКий ЗАВОД ГАЗОВОГО УСтАтКУВАннЯ

тА ПРиЛАДІВ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Київський завод 

газового устаткування та приладів»
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Код ЄДРПОУ емітента 05453410
1.4. Місцезнаходження 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 30
1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 2445897

1.6. Електронна поштова скринька gazprylad@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет 

відсутня

1.8. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму,  що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу

2. текст повідомлення.

№ з/п
Дата 

прийняття 
рішення

Вид цінних 
паперів, що 

розміщуються

Кількість цінних 
паперів, що 

розміщуються 
(штук)

Сума цінних 
паперів, що 

розміщуються 
(тис. грн.)

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
1 11.02.2013 Акції 5 600 000 000 280 000 000.000 99.974
Зміст інформації:
Публічне акціонерне товариство "Київський завод газового устаткування та приладів" пові-
домляє, що відповідно до Протоколу загальних зборів №1 від 11.02.2013 року були 
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
1. Товариство додатково випускає 5 600 000 000 (п'ять мільярдів шістсот мільйонів) 
іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (п'ять копійок) на загальну номінальну 
вартість 280 000 000,00 (двісті вісімдесят мільйонів) гривень.
2. Форма існування акцій - бездокументарна.
3. Номінальна вартість акцій у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства не 
змінюється.
4. Права акціонерів при додатковому випуску акцій: акціонери Товариства користуються 
переважним правом на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно 
частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства. з  
13 лютого  по 31 травня 3013 року включно (крім вихідних днів), кожний акціонер 
Товариства, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій 
додаткового випуску, подає до Товариству письмову заяву про придбання акцій у 
кількості, що не перевищує кількість акцій,  на придбання яких акціонер має переважне 
право, за ціною 0,05 грн.
5. Дата початку і закінчення розміщення акцій, що додатково випускаються:
Приватне розміщення акцій Товариства здійснюватиметься у два етапи. Запланована дата 
початку розміщення 31 травня 2013 року. 
Перший етап розміщення - з 01 червня 2013 року по 15 червня 2013 року (включно)
Другий етап розміщення - з 16 червня 2013 року по 17 червня  2013 року (включно)
6. Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного 
капіталу: умови розміщення акцій не передбачають виникнення збитків у акціонерів 
Товариства. У разі виникнення  в акціонерів документально підтверджених збитків, 
пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства, відшкодування таких збитків 
проводиться відповідно до чинного законодавства України.
Після проведення державної реєстрації та вчинення всіх відповідних дій, що пов'язані із 
прийняттям вищезазначеного рішення статутний капітал Товариства становитиме  
280 073 440,00 (двісті вісімдесят мільйонів сімдесят три тисячі чотириста сорок гривень 
00 копійок), який розподілений на 5 601 468 800 (п'ять мільярдів шістсот один мільйон 
чотириста  шістдесят вісім тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 
0,05 гривень (п'ять копійок) кожна.

Голова Правління
ПАт «ГАЗПРиЛАД»     Гурин В.М.

АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО ЗАКРитОГО тиПУ
“ОДЕСАГРОСтРОй”

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство закритого 

типу "Одесагрострой"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 20991429
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
який розміщено регулярну річну 
інформацію 

д/н

Голова лiквiдацiйної комiсiї _________ Шабанов Вiктор Леонiдович

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПАт «ГАЗПРиЛАД»
(код за ЄДРПОУ  05453410)

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗО-
ВОГО УСТАТКУВАВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ»

Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 30
Дата, час та місце проведення зборів: 11 лютого 2013 року о 12:00 за адресою: 04116, 

м. Київ, вул.. Шолуденка, 30, кімната № 11.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах: з 11:00 до 11:55 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 5 лютого 
2013 року.

Порядок денний:
Обрання Голови та Секретаря зборів.1. 
Обрання лічильної комісії зборів.2. 
Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій 3. 

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Про приватне розміщення акцій та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.4. 
Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, 5. 

відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства щодо при-6. 

йняття рішень та вчинення дій, пов’язаних із приватним розміщенням акцій.
Вирішення інших питань, пов’язаних із приватним розміщенням акцій. 7. 
Про переобрання Директора Товариства..8. 

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
Додаткова інформація стосовно збільшення статутного капіталу Товариства:
а) Мотиви збільшення статутного капіталу: статутний капітал ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 

ГАЗОВОГО УСТАТКУВАВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ» збільшується з метою підвищення його плато-
спроможності та підтримки ліквідності.

Спосіб збільшення статутного капіталу: статутний капітал Товариства збільшується шля-
хом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу: 280 000 000,00 (двісті вісімдесят 
мільйонів гривень).

б) Дані про кількість акцій, що випускаються додатково та загальну кількість. Товариство 
додатково випускає 5 600 000 000, 00 (п`ять мільярдів шістсот мільйонів) іменних акцій номі-
нальною вартістю 0,05 гривень (п’ять копійок) на загальну номінальну вартість 280 000 000, 00 
(двісті вісімдесят мільйонів гривень). Форма існування акцій – бездокументарна.

в) Номінальна вартість акцій у зв’язку із збільшенням статутного капіталу Товариства не 
змінюється. 

г) Права акціонерів при додатковому випуску акцій: акціонери Товариства користуються 
переважним правом на придбання акцій, що пропонується до розміщення, пропорційно 
частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

д) Дата початку і закінчення розміщення акцій, що додатково випускаються. 
Приватне розміщення акцій Товариства здійснюватиметься у два етапи:
Запланована дата початку укладення договорів з першими власниками 01.06.2013 року. 
Перший етап укладення договорів з першими власниками з 01.06.2013 р. по 15.06.2013р. 

(включно)
Другий етап укладення договорів з першими власниками з 16.06.2013 по 17.06.2013р. 

(включно)
є) Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних із змінами статутного 

капіталу: умови розміщення акцій не передбачають виникнення збитків у акціонерів Товари-
ства. У разі виникнення в акціонерів документально підтверджених збитків, пов’язаних із 
збільшенням статутного капіталу Товариства, відшкодування таких збитків проводиться від-
повідно до чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів 
в робочі дні у робочий час з 09: 00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за місцезнаходжен-
ням Товариства: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 30, кім.11

Відповідальний за ознайомлення з документами – Директор – Гурин Володимир Мико-
лайович.

Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу і повноваження осо-
би, та довіреність (для представника акціонера), оформлену відповідно до чинного законо-
давства.

Довідки за телефоном : +38044 5815291
Директор – Гурин Володимир Миколайович.
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №95, 24 травня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

нКцПфР вдосконалила Ліцензійні умови діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів 

на фондовому ринку
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку) на своєму засіданні схвалила рішення «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльності з управління активами інституційних ін-
весторів (діяльності з управління активами)».

«Загалом, даний регуляторний акт сприятиме приведенню Лі-
цензійних умов у відповідність до чинного законодавства, а саме 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»; підвищен-
ню вимог до компаній з управління активами інституційних інвес-
торів в частині кваліфікаційних, організаційних, технологічних та 
інших спеціальних вимог, дотримання яких необхідне для прова-
дження зазначеного виду професійної діяльності на фондовому 
ринку», — сказала Оксана Симоненко, директор Департаменту 
спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних 
інвесторів НКЦПФР.

За її словами, впровадження документа сприятиме урегулю-
ванню та підвищенню контролю за діяльністю професійних учас-
ників фондового ринку, які здійснюють діяльність з управління 
активами інституційних інвесторів.

Найближчим часом документ буде оприлюднено на офіційно-
му сайті Комісії, де всі охочі зможуть ознайомитися з його актуа-
лізованим текстом.

Украинские индексы акций в среду выросли более 
чем на 2%

Украинские биржевые индикаторы в среду выросли по итогам 
торгов: индекс «Украинской биржи» (УБ) — на 2,38%, до 871,72 
пункта, индекс ПФТС – на 2,66%, до 307,59 пункта.

Объем торгов на УБ составил 26,75 млн грн, в том числе на 
срочном рынке – 13,8 млн грн; на ПФТС – 46,230 млн грн.

Больше остальных на УБ выросли акции «Центрэнерго» 
(+3,72%), Алчевского меткобината (+2,95%) и «Азовстали» 
(+2,89%). Снизились в цене только бумаги Енакиевского метзаво-
да (-0,65%).

На ПФТС лидерами роста в среду стали акции Северного ГОКа 
(+4,17%), «Донбассэнерго» (+2,28%) и «Азовстали» (+2,2%). На-
иболее подешевели бумаги Полтавского ГОКа (-4,51%), Алчев-
ского меткобината (-1,32%) и Енакиевского метзавода (-0,98%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду сни-
зился на 1,4% — до 558,51 пункта. Торговый оборот индексными 
акциями составил 17,874 млн злотых (43,8 млн грн).

Набольшее снижение показали бумаги «Садовой Груп» 
(-4,31%), «Агротона» (-2,75%) и Coal Energy (-2,61%). Выросли 
только акции агрохолдинга ИМК (+1,66%).

Как сообщил аналитик инвесткомпании «Альтана Капитал» 
Александр Кушнарев, движение украинского рынка контрастиро-
вало с развитием событий на зарубежных площадках. В первой 
половине дня мировые индексы торговались в негативном ключе, 
опасаясь, что темой предстоящего выступления главы ФРС США 
Бена Бернанке станет сворачивание программы количественного 
стимулирования (QE3). Однако опасения рынков не оправдались: 
заявив, что досрочное прекращение QE3 может спровоцировать 
повышение процентных ставок и замедление экономического 
роста США, глава ФРС тем самым дал понять, что действие QE3 
будет продолжено. Эта новость вернула инициативу в руки поку-
пателей, позволив европейским индексам отыграть дневные по-
тери, а украинскому рынку закрепить стартовый подъем.

По словам аналитика инвесткомпании «ТАСК» Вячеслава Ива-
нишина, украинский рынок неадекватно реагирует на внешний 
фон: «На рынке наблюдаются внутренние игры, игроки искус-
ственно разогревают цены на наиболее ликвидные бумаги с це-
лью формирования спроса», — отметил эксперт.

По его прогнозам, в четверг следует ожидать стабилизацию 
украинского фондового рынка на текущих ценовых уровнях. «Ди-
намика локального рынка завтра косвенно будет зависеть от ре-
зультатов публикации протоколов комитета по открытым рынкам 
ФРС», — сказал он.

Из важной статистики аналитик выделил публикацию данных 
по индексам деловой активности в производственном секторе и 
сфере услуг, потребительского доверия в еврозоне. После 
закрытия торговой сессии четверга состоится выступление пре-
зидента Европейского центробанка Марио Драги.

нОВини

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АГРОБУД»
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 24 червня 2013 року 

об 10.00 за адресою: 17100 м. носівка вул. Мринський шлях, 95
ПОРЯДОК ДЕнний.

1. Звіт Наглядової ради акціонерів про діяльність правління ПрАТ за  
2012 рік.

2. Звіт Голови Правління про результати діяльності ПрАТ «Агробуд» за  
2012 рік.

3. Звіт Голови Ревізійної комісії про ревізію діяльності ПрАТ «Агробуд» за 
2012 рік.

4. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) за 
2012 рік.

5. План діяльності ПрАТ «Агробуд» на 2013 рік.
6. Інші питання.
Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45.
Для реєстрації при собі мати паспорт.
Голова правління ПрАт «Агробуд»    Гумен М.А.

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   
(044) 5864394
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Преждевременное прекращение стимулов может 
навредить экономике США — Бернанке

Преждевременное свертывание программ стимулирования и 
ужесточение денежно-кредитной политики может негативно ска-
заться на американской экономике, заявил в среду председатель 
Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке, выступая 
в Конгрессе США.

Слишком ранняя реализация exit strategy «сопряжена с 
существенным риском замедления или прекращения восстанов-
ления экономики и дальнейшего падения инфляции», сказал он.

По словам главы Центробанка США, вывод стимулов на этом 
этапе вряд ли будет способствовать формированию экономической 
конъюнктуры, «оправдывающей устойчивое повышение 
процентных ставок».

Он вновь повторил, что политика ФРС останется стимулирую-
щей столько, сколько потребуется.

Аналитики Bloomberg, MarketWatch, Associated Press и других 
изданий отмечают, что теперь можно практически с полной уве-
ренностью заявлять, что ФРС не будет сокращать объемы выкупа 
активов на июньском заседании.

В ответ на вопросы конгрессменов Б.Бернанке заявил, что 
первым шагом в рамках exit strategy будет свертывание QE: не 
мгновенное, но постепенное сокращение объемов в зависимости 
от экономических условий. «В какой-то момент» мы прекратим 
программу выкупа активов полностью, сказал он. До этого мо-
мента объемы приобретения бумаг могут увеличиваться или сни-
жаться по мере необходимости.

После этого «мы можем продавать активы, а можем и не про-
давать их», отметил Б.Бернанке, добавив, что на данный момент 
нет особой необходимости в продаже активов для обеспечения 
упорядоченного выхода из программ стимулирования.

Пока exit strategy находится на стадии обсуждения, подчеркнул 
Б.Бернанке. На вопрос о том, начнется ли реализация этой страте-
гии до Дня труда (первый понедельник сентября в США) в этом 

году, он ответил, что все зависит от макроэкономических данных. 
Глава ФРС подчеркнул, что рынок также видит эти данные, как и 
ЦБ, и может самостоятельно их оценивать.

Б.Бернанке инициировал самые масштабные программы сти-
мулирования экономики за столетнюю историю Федрезерва с 
целью поддержать рост ВВП и обеспечить снижение уровня 
безработицы, пишет Bloomberg.

По словам председателя ФРС, меры денежно-кредитной по-
литики пошли на пользу экономике США. В частности, в обра-
щении к Конгрессу Б.Бернанке отметил определенные улучше-
ния на рынке труда, в том числе снижение безработицы на 2,5 
процентного пункта с пика, однако признал, что показатели за-
нятости остаются слабыми. «Высокие уровни безработицы и 
частичной безработицы чрезвычайно дорого» обходятся стране 
как с точки зрения бюджета и экономики, так и в социальном 
плане, добавил он.

В следующие несколько лет инфляция в США будет соответ-
ствовать целевому уровню ФРС (2%) или будет ниже него, счита-
ет глава ФРС. Долгосрочные инфляционные ожидания являются 
стабильными.

В I квартале рост экономики США поддерживало восстановле-
ние рынка жилья и рынка акций, которое до некоторой степени 
компенсировало сокращение госрасходов, заявил Б.Бернанке.

В тексте выступления Б.Бернанке также упоминалось о 
некоторых признаках улучшения условий финансирования и об-
щей ситуации в еврозоне, что, в том числе, ослабило негативное 
влияние европейского кризиса на экономику США.

В настоящее время в рамках третьего раунда количественного 
стимулирования (QE3) ФРС приобретает активы темпами по  
$85 млрд в месяц: ипотечные бумаги на $40 млрд и долгосрочные 
US Treasuries на $45 млрд. Следующее заседание американского 
ЦБ пройдет 18-19 июня.

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
веб-сайта НКЦБФР, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

нОВини

 1. ПрАТ АВС 5
 2. ПрАТ АГРОБУД 14
 3. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ 6
 4. ТОВ АС-МВК 6
 5. ПрАТ БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ

ім. О.М. ГОРЬКОГО
3

 6. ПАТ БАНК ПЕРШИЙ 10
 7. ПрАТ БДЖОЛОАГРОСЕРВІС 6
 8. ПАТ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 5
 9. ПрАТ ЗАХІДНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ 5
 10. ПАТ ЗНКІФ "ІСФП ФОНД АКЦІЙ ЗРОСТАННЯ" 9
 11. ЗНПІФ "ІСФП ФОНД ІНВЕСТИЦІЙ 

У НЕРУХОМІСТЬ"
2

 12. ТОВ ІК АТЛАНТА КАПІТАЛ 5
 13. ПрАТ ІКС 5 РІТЕЙЛ ГРУП УКРАЇНА 12
 14. ПрАТ ІКС 5 РІТЕЙЛ ГРУП УКРАЇНА 13
 15. ПрАТ ІНЮРПОЛІС 11
 16. ВАТ КАГАРЛИК "БУДМАТЕРІАЛИ" 4
 17. ВАТ КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 4
 18. ЗАТ КАНІВБУД 10
 19. ПрАТ КЕРАМПРОМ 10
 20. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАВАННЯ 

ТА ПРИЛАДІВ
13

 21. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАВАННЯ 
ТА ПРИЛАДІВ

13

 22. ВАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ АТП 15307 12
 23. ПрАТ КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 12
 24. ПрАТ НОВА ЛІНІЯ 3
 25. ПАТ ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ 11
 26. АТЗТ ОДЕСАГРОСТРОЙ 13
 27. ПрАТ ОКЕАН 5
 28. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №9 8
 29. ТОВ ПІДІФ "ІС-ХОЛДИНГ - ЗБАЛАНСОВАНИЙ" 

ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ"
9

 30. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"КРИМГАЗ"

4

 31. ПрАТ РИНОК "ОБОЛОНЬ" 8
 32. ПрАТ СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ 7
 33. ПрАТ СПЕЦБУДМОНТАЖ 7
 34. ПрАТ СПЕЦМОНТАЖДОРБУД 7
 35. ПрАТ ТЕПРОКОМП 14
 36. ПрАТ УФІЮК 6
 37. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК 8
 38. ДВАТ ЦЗФ "ДЗЕРЖИНСЬКА" ДП

ВАТ "ДХК "ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ"
3

 39. ПрАТ ЧИНАР 8

СЬОГОДнІ В нОМЕРІ ОПУБЛІКОВАнІ:
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Ві до мос ті 
національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційно-видавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125395
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
23.05.2013 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"


