
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

19.03.2013  №427

Щодо зупинення внесення змін 
до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів та до сис
теми депозитарного обліку цінних 
паперів, випущених Відкритим ак
ціонерним товариством  «Корос
тенський щебневий завод»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із виявлен-
ням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) порушення  Відкритим акціонерним товариством 
«Коростенський щебневий завод» (далі – ВАТ «Коростенський 
щебневий завод») вимог п. 5 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про акціонерні товариства» в части-
ні не приведення статуту та внутрішніх положень у відповідність 
до норм цього Закону, та з метою захисту інтересів інвесторів у 
цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 19.03.2013 року внесення змін до системи реє-
стру власників іменних цінних паперів ВАТ «Коростенський щеб-
невий завод» (код за ЄДРПОУ 01374567) та до системи депози-
тарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Коростенський 

щебневий завод» (код за ЄДРПОУ 01374567) на строк до усунен-
ня порушення.

2. Заборонити будь-якому реєстратору, що здійснює ведення 
системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Корос-
тенський щебневий завод»  (код за ЄДРПОУ 01374567), здійсню-
вати операції щодо внесення змін до системи реєстру власників 
іменних цінних паперів ВАТ «Коростенський щебневий завод»  
(код за ЄДРПОУ 01374567).

3. Заборонити ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних папе-
рів» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачам, що здійснюють 
облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «Коростенський 
щебневий завод»  (код за ЄДРПОУ 01374567) у депозитарній систе-
мі України, здійснювати облікові операції щодо  внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Коростен-
ський щебневий завод» (код за ЄДРПОУ 01374567).

4. Зобов’язати ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних папе-
рів» (код за ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відо-
ма зберігачів, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітента ВАТ «Коростенський щебневий завод»  (код за ЄДРПОУ 
01374567) у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

5. Зобов’язати ВАТ «Коростенський щебневий завод»  (код за  
ЄДРПОУ 01374567) невідкладно довести до відома реєстратора, 
що здійснює ведення системи реєстру власників іменних цінних 
паперів ВАТ «Коростенський щебневий завод»  (код за ЄДРПОУ 
01374567), дане рішення Комісії.

6. ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (код за  
ЄДРПОУ 35917889), ПАТ «Національний депозитарій України» 
(код за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачам, що здійснюють облік 
прав власності на цінні папери емітента  ВАТ «Коростенський 
щебневий завод»  (код за ЄДРПОУ 01374567) у депозитарній сис-

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 427 від 19.03.2013 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№57 (1561) 25.03.2013 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 25 березня 2013 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

темі України, у триденний термін з моменту отримання ними копії 
цього рішення повідомити Комісію про його виконання. 

7. Зобов’язати ВАТ «Коростенський щебневий завод» (код за 
ЄДРПОУ 01374567) у триденний термін з моменту усунення по-
рушення повідомити Центральний територіальний департамент 
Комісії з доданням копій відповідних документів.

8. Центральному територіальному  департаменту Комісії за ре-
зультатом аналізу отриманих документів надати до Департаменту 
корпоративного управління та корпоративних фінансів (А.Папаі-
ка) інформацію про усунення  порушення ВАТ «Коростенський 
щебневий завод» (код за ЄДРПОУ 01374567) з доданням копій 
відповідних документів та проекту рішення щодо відновлення 
внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних папе-
рів та до системи депозитарного обліку цінних паперів.

9. Департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів (А.Папаіка) протягом трьох робочих днів забез-
печити відправлення у встановленому порядку копії цього рі-
шення ВАТ «Коростенський щебневий завод»  (код за ЄДРПОУ 
01374567), Центральному територіальному департаменту та 
відповідним учасникам Національної депозитарної системи 
України.

10. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
 ТА НОВИНИ НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Комісії «Про визнання таким, що втратило чин-
ність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.12.1998 № 199» розроблений на виконання листа Мі-
ністерства юстиції України від 30.01.2013 (вх. №365 від 15.02.2013), 
в якому вимагається переглянути та привести у відповідність до 
Конституції України та законодавства України нормативно-правові 
акти Держаної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Пропозиції та зауваження до проекту рішення надсилаються на 
поштову адресу Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку: 01010, м. Київ–601, вул. Московська, 8, корп. 30, депар-
тамент контрольно–правової роботи або на електронну адресу: 
olena.turianytsia@nssmc.gov.ua.

Проект рішення, проект регуляторного акта та аналіз регуляторно-
го впливу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку: www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить один мі-
сяць з дати оприлюднення проекту вказаного рішення.

Голова Комісії                                                             Д.Тевелєв

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
На виконання вимог Наказу ДКЦПФР від 17.08.2011р. № 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 товариства ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІйНИй ЗАВОД  ІМЕНІ  ПЕТРОВСЬКОГО  
«МЕТАЛ»  (49064, м. Дніпропетровськ,  вул. Маяковського, буд. 3, 
код за ЄДРПОУ – 24439427), загальна сума випуску акцій –   
30 000, 00 гривень, номінальна вартість акції – 300, 00  гривень, 
кількість акцій – 100  штук, номер свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій у бездокументарній формі існування  № 281/04/1/98, 
дата реєстрації – 12.10.1998 р., дата видачі – 20.03.2013 р.

НКЦПФР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора де-

партаменту спільного інвестування та регулювання діяльності ін-
ституційних інвесторів, відповідно до пункту 2.3 Положення про 
порядок 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 «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (01033, м. Київ,   
вул. Саксаганського, 36-Д, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
33936496) на вилучення з Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування Закритого недиверсифікованого пайового 
інвестиційного фонду «ФЕРРУМ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
2321350) у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію ре-
гламенту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАйОВОГО ІНВЕС
ТИЦІйНОГО ФОНДУ «ФЕРРУМ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІД
ПОВІДАЛЬНІСТю «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», зареєстрованого 
13.08.2009 року. Анульовано свідоцтво про внесення до Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування Закритого 
недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ФЕРРУМ»  
Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН ЕСЕТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» від 13.08.2009 року № 1350, що видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ № 0064–ІС від 21 березня 2013 р.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о директора де-
партаменту спільного інвестування та регулювання діяльності ін-
ституційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу 
ІІ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного 
фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвер-
дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвес-
тиційних сертифікатів ПАйОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІйНОГО 
ФОНДУ «ГАРАНТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО 
ТИПУ  (реєстраційний код за  ЄДРІСІ: 233511) ТОВАРИСТВА З ОБ
МЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК
ТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІйНИх ФОНДІВ «ФОНДОВА 
ПЕРСПЕКТИВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34298330), 
крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів 
та правочинів щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для 
розрахунків з учасниками Пайового венчурного інвестиційного 
фонду «Гарант» недиверсифікованого виду закритого типу – роз
порядження № 0059–ЗО–СІ від 20 березня 2013 р.
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№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора де-
партаменту спільного інвестування та регулювання діяльності ін-
ституційних інвесторів, відповідно до пункту 2.3 Положення про 
порядок 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 ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ МЕРКУ-
РІЙ – КАПІТАЛ» (61001, м. Харків,  майдан Повстання, 7/8, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33675021) на вилучення з Єди-
ного державного реєстру інститутів спільного інвестування Пайо-
вого венчурного інвестиційного фонду «Потенціал» недиверсифі-
кованого виду закритого типу  (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
233281) у зв’язку з його ліквідацією скасовано реєстрацію регла-
менту Пайового венчурного інвестиційного фонду «Потенціал» 
недиверсифікованого виду закритого типу ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ МЕРКУРІЙ – КАПІТАЛ», зареєстрованого 22.12.2005 року. 
Анульовано свідоцтво про внесення до Єдиного державного реє-
стру інститутів спільного інвестування Пайового венчурного ін-
вестиційного фонду «Потенціал» недиверсифікованого виду за-
критого типу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ МЕРКУРІЙ – КАПІТАЛ» від 
22.12.2005 року № 281, що видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку – розпорядження № 0062–ІС від  
19 березня 2013 р.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора де-
партаменту спільного інвестування та регулювання діяльності ін-
ституційних інвесторів, відповідно до пункту 2.3 Положення про 
порядок 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  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
МЕРКУРІЙ – КАПІТАЛ» (61001, м. Харків,  майдан Повстання, 7/8, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33675021) на вилучення з  
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «Перспектива» неди-
версифікованого виду закритого типу  (реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 233279) у зв’язку з його ліквідацією скасовано реєстрацію 
регламенту ПАйОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ 
«ПЕРСПЕКТИВА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО 
ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю «КОМ
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ МЕРКУРІй – КАПІТАЛ», зареє-
строваного 22.12.2005 року. Анульовано свідоцтво про внесення 
до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «Перспектива» неди-
версифікованого виду закритого типу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
МЕРКУРІЙ – КАПІТАЛ» від 22.12.2005 року № 279, що видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпо
рядження № 0063–ІС від 19 березня 2013 р.

*     *     *

Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора де-
партаменту спільного інвестування та регулювання діяльності ін-
ституційних інвесторів, відповідно до пункту 5 розділу ІІ Положен-
ня про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) 
інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, за-
твердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 13.04.2005 №158, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 29.04.2005 за №462/10742 (із змінами), та 
наданих документів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Фондова компанія «Інвеста» (61002, м. Харків, вул. Артема, 46, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32335917) на скасування реє-
страції випуску інвестиційних сертифікатів Пайового інвестицій-
ного недиверсифікованого венчурного фонду закритого типу 
«Будінвест-1», у зв’язку з його ліквідацією скасовано реєстрацію 
випуску інвестиційних сертифікатів ПАйОВОГО ІНВЕСТИЦІйНОГО 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 
«БУДІНВЕСТ1» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІС
Тю «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» на загальну суму 25 000 000 
(двадцять п’ять мільйонів) гривень, у кількості 250 000 (двісті 
п’ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю 100 (сто) гривень. 
Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифіка-
тів Пайового інвестиційного недиверсифікованого венчурного 
фонду закритого типу «Будінвест-1» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фондова компанія «Інвеста», що зареєстрова-
ний 28.07.2005 року Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного недиверси-
фікованого венчурного фонду закритого типу «Будінвест-1» То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Ін-
веста» від 28.07.2005 року №191, що видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0054СІ 
від 22 березня 2013 р.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора де-
партаменту спільного інвестування та регулювання діяльності ін-
ституційних інвесторів, відповідно до пункту 5 розділу ІІ Положен-
ня про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) 
інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, за-
твердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 13.04.2005 №158, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 29.04.2005 за №462/10742 (із змінами), та 
наданих документів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Фондова компанія «Інвеста» (61002, м. Харків, вул. Артема, 46, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32335917) на скасування реє-
страції випуску інвестиційних сертифікатів Пайового інвестицій-
ного недиверсифікованого венчурного фонду закритого типу 
«Будінвест-2», у зв’язку з його ліквідацією скасовано реєстрацію 
випуску інвестиційних сертифікатів ПАйОВОГО ІНВЕСТИЦІйНОГО 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 
«БУДІНВЕСТ2» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІС
Тю «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» на загальну суму 25 000 000 
(двадцять п’ять мільйонів) гривень, у кількості 250 000 (двісті 
п’ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю 100 (сто) гривень. 
Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифіка-
тів пайового інвестиційного недиверсифікованого венчурного 
фонду закритого типу «Будінвест-2» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фондова компанія «Інвеста», що зареєстрова-
ний 28.07.2005 року Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску 
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інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного недиверси-
фікованого венчурного фонду закритого типу «Будінвест-2» То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Ін-
веста» від 28.07.2005 року №192, що видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0055СІ 
від 22 березня 2013 р. 

*     *     *
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 19.03.2013р. №425, пункту 1.2 Розділу 
ІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання сві-
доцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 30.12.98 р.  №222 (у редакції рішення Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2005р. №398), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.09.2005р. за 
№ 1113/11393  (зі змінами та доповненнями), та відповідно до 
документів, наданих Відкритим акціонерним товариством «Закри-
тий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«ЕНТРАДА» (01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, не-
житлове приміщення 43, код за ЄДРПОУ: 35196149) на зупинення 
обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА
КРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІй
НИй ФОНД «ЕНТРАДА» - розпорядження № 7КФЗ від 19 березня 
2013 р. 

*     *     *
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 
пункту 1.2 Розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвер-
дженого рішенням ДКЦПФР від 30.12.98 р. № 222, (у редакції рі-
шення ДКЦПФР від 14.07.2005 року № 398) та відповідно до 
документів, наданих ПрАТ «Зерноторгівельна компанія Королекс 
- Україна» (код за ЄДРПОУ: 33404679, 36029, м. Полтава, пл. Пав-
ленківська, буд. 24) на зупинення обігу акцій у зв’язку з реоргані-
зацією в ТОВ «Зерноторгівельна компанія Королекс-Україна» зу-
пинено  обіг  акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗЕРНОТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КОРОЛЕКС  УКРАЇНА» - розпо
рядження № 6КФЗ від 19 березня 2013 р.

*     *     *
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  та на підставі 
пункту 10 глави 5 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 17.07.2003 №322, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 13.08.2003 за №706/8027 (у редакції рішення ДКЦПФР від 
26.10.2006 №1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 30.01.2007 за №81/13348, зі змінами та доповненнями), та до-
кументів, наданих ТОВ «Ярославів Вал» (01034, м. Київ, вул. Ярос-
лавів Вал, 38, ідентифікаційний код юридичної особи: 31354376) 
на зупинення обігу облігацій серії «А», зупинено обіг облігацій 
ТОВ «ЯРОСЛАВІВ ВАЛ» серії «А» (свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій №147/2/04 від 19 жовтня 2004 року, видане Дер-
жавною  комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпо
рядження № 25 КФ ЗО – О від 22 березня 2013 р.

*     *     *

Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, на підставі рішення Комісії від 
07.02.12 №249, на підставі  пункту 4 рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2007 №1611 «Про 
делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів 
емісій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати роз-
міщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів 
про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації ви-
пусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлін-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
пункту 1.2 глави 1  Розділу IІІ Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 30.12.98 №222 (із змінами та доповне-
ннями), зупинено обіг акцій ПАТ «ДИМЕРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТ
НЕ ПІДПРИЄМСТВО» (07330, Київська обл., Вишгородський р-н, 
смт. Димер, вул. Шевченка, 89, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 
05538738) - розпорядження №22ЦДЗ  від 19 березня 2013 р.

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі Рішення Комісії від 
07.02.2012 року №249 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
та  відповідно до п.п 3.2 п.3 розділу ІІ Порядку скасування реє-
страції випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 30.12.1998 №222 
(у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 14.07.2005 №398, із змінами), скасовано реєстра-
цію випуску акцій ЗАТ «ПЕРЕСУВНА МЕхАНІЗОВАНА КОЛОНА 
№267» (86005, Донецька область, м. Ясинувата, вул. Гоголя, б. 20; 
код за ЄДРПОУ: 01352095) у зв’язку з ліквідацією товариства. 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ПЕРЕ-
СУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №267» № 293/05/1/98 від 29 ве-
ресня 1998 року, видане Донецьким територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - розпо
рядження  № 5ДО1СА від 20 березня 2013 р.                      

*     *     *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої  особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу 
Дніпровського територіального управління Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2013 р. № 10, пункту 
4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про надання повноважень уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
07.02.2012р. № 249 та підпункту  1.2 пункту 1  Розділу ІІ  «Порядку  
скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про 
реєстрацію випусків акцій», затвердженого рішенням ДКЦПФР 
від 30.12.1998р. № 222 (із змінами та доповненнями), зупинено 
обіг акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОДОПРО-
ВІДНИК» (69083, м. Запоріжжя, вул. Юності, буд. 26, код за  
ЄДРПОУ – 13613260) у зв’язку з ліквідацією акціонерного товари-
ства - розпорядження № 5ДН1З від  20 березня 2013 р.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Полтавського територіального управління,  на підставі наказу те-
риторіального управління від 19.03.2013р. № 05-Вп та Рішення 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР від  07.02.2012р. № 249 «Про надання  повноважень упо-
вноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», п 3.2. розділу ІІ Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, 
затвердженого рішенням Комісії від 30.12.98р. № 222 (у редакції 
рішення Комісії від 14.07.2005р. № 398 із змінами та доповнення-
ми), скасовано реєстрацію випуску акцій ПРАТ «РЕШЕТИЛІВСЬКИй 
РАйАГРОПОСТАЧ» (38400, Полтавська обл., смт. Решетилівка, 
вул. Великотирнівська, 6-А,  ідентифікаційний код юридичної осо-
би: 00906545); загальна сума випуску – 380 990 грн, кількість ак-
цій – 1523960 шт. простих іменних номінальною вартістю  

0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 32/16/1/11 від 
15.03.2011р., дата видачі: 15.03.2011р., видане Полтавським те-
риторіальним управлінням ДКЦПФР, втратило чинність у зв’язку  
з ліквідацією товариства -  розпорядження  № 2/13ПО1СА від 
22 березня 2013 р.

22.03. 2013 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.

*     *     *
фін реєстр

№ 
свідо
цтва

дата вклю
чення

сим
вол

Код 
ЄДРПОУ

найменуван
ня фінансо
вої установи

місцезнаходження № ліцензії строк діі ліцензії
підстава 
заміни 

свідоцтва

дата 
заміни 

свідоцтва

підстава 
виключення 

з Реєстру

дата 
виключення 

з Реєстру
2149 21.03.2013 Т 37771394 ТОВ 

"ЛІДЕР-
ФІНАНС"

01103, м. Київ, 
бульвар Дружби 
Народів, буд. 10

АГ 579823 
АГ 579824

18.08.11-18.08.16

2150 21.03.2013 Т 38437652 ТОВ "РВД 
МАРКЕТС"

65113, Одеська 
обл, м. Одеса, 

проспект Академіка 
Глушка, буд. 11-Б

АЕ 185378 
АЕ 185379

27.12.12-необме-
жений

2151 21.03.2013 Т З 37634958 ТОВ 
"КОРПОРА-

ТИВНИЙ 
КАПІТАЛ"

03150, м. Київ, 
вул. Анрі Барбюса, 
буд. 5-Б, офіс 18

АЕ 185235 
АЕ 185236 
АЕ 185237 
АЕ 185272

16.10.12-необме-
жений 07.11.12-не-

обмежений

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ»

(далі – «Товариство») (з місцезнаходженням Україна, 04070, м. Київ вул. Iллiнська, 8, іденти-
фікаційний код 34538696, міжміський код, телефон та факс  +38 (044) 428 61 61) цим повідом-
ляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 29 квітня 2013 року о 10.30 за 
київським часом в приміщенні бізнес-центру за адресою: Iллiнська, 8, м. Київ 04070, Україна.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 
«29» квітня 2013 року починаючи з 10.15 і закінчуючи 10.30 за київським часом в приміщен-
ні де відбуватимуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерів Товариства - 23 квітня 2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних зборів акціонерів 1. 

Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря зборів).
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.2. 
Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального Директора, звіту Ревізора Товари-3. 

ства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального 
Директора, звіту Ревізора Товариства.

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. Відрахування до Резервного капі-4. 
талу. Виплата дивідендів. 

Про обрання нового члена Наглядової ради.5. 
Схвалення правочинів, укладених Товариством.6. 
Схвалення Інвестиційної Політики Товариства за 2012-2013 роки та попереднє схва-7. 

лення правочинів на умовах Інвестиційної Політики за 2012-2013 роки та про надання по-
вноважень.

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами, пов'язаними 
з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства), з якими вони можуть ознайо-
митися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства:

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, будуть надіслані 
акціонерам Товариства в електронній формі згідно чинного законодавства.

Також під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства усі акціонери Това-
риства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий 
час з 09:00 до 18:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою Україна, 04070, м. Київ 
вул. Iллiнська, 8, під’їзд 9, поверх 5.

Посадовими особами Товариства, відповідальними за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами є Генеральний Директор Товариства Романенко О.О., та Директор Фінан-
сового департаменту Товариства Єрін В. В.

Внесення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного:
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в пись-

мовій формі із зазначенням найменування акціонера Товариства, який її вносить, кількості і 
типу належних йому акцій та змісту пропозиції. Пропозиції вносяться до 09 квітня 2013 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів Товариства додатково – довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Генеральний Директор                Романенко О.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИКОЛАЇВМОЛПРОМ»

(далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 
що відбудуться 30 квітня 2013 року о 12.00 год. за адресою: 54000, Миколаївська обл.,  
м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16, оф. 3.

Початок реєстрації акціонерів: об 11.15 год.; закінчення реєстрації: об 11.45 год. Реє-
страція акціонерів для участі у загальних зборах проводитиметься 30.04.2013р. за місцем 
проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: 24 квітня 2013 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

Обрання лічильної комісії.1. 
Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік 2. 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товари-3. 

ства) за 2012 рік та основних напрямків діяльності на 2013 рік. Затвердження порядку роз-
поділу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-4. 
тися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, засвідчену згідно ви-
мог чинного законодавства. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним Зборів, за адресою: 54000, Миколаївська обл., м. Микола-
їв, вул. Громадянська, 16, оф. 3, у робочі дні, з 10.00 до 12.00 год. Також, за цією адресою 
акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного Зборів – не пізніш як за 20 днів до дати проведення Зборів.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

звіт
ний 2012

попере
дній 2011

Усього активів 8112,7 8664,6
Основні засоби 2345,3 3267,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1743,8 1970,9
Сумарна дебіторська заборгованість 3841,7 2963,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 155,0 412,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1268,2 -1144,4
Власний капітал 233,5 357,3
Статутний капітал 1501,7 1501,7
Довгострокові зобов'язання 2813,2 2813,2
Поточні зобов'язання 5066,0 5494,1
Чистий прибуток (збиток) -123,8 -1160,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 38

Правління Товариства
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАШЕ РАДІО» 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАШЕ РАДІО»
Місцезнаходження товариства:
04107, місто Київ, вул. Отто Шмідта, 6.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАШЕ РАДІО» повідомляє Вас, що 26 

квітня 2013 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ,  вул. Отто Шмідта, 6, 
1-й поверх, кімната для переговорів, відбудуться загальні збори акціонерів Товари-
ства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбу-
деться 26 квітня  2013 року з 11.30 год. до 11.55 год. за адресою: Україна, м. Київ,  
вул. Отто Шмідта, 6, 1-й поверх, кімната для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22 квітня 2013 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може 
бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його пред-
ставника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в 
разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повно-
важення представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання 
акціонерам даного повідомлення до 25 квітня 2013 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за 
адресою:04107, Київ, вул. Отто Шмідта, буд. 6, ПрАТ «НАШЕ РАДІО». Відповідальна 
за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Павленко Андрій Васильович – гене-
ральний директор ПрАТ «НАШЕ РАДІО».

26 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстра-
ції для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.1. 
Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 2. 
Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.3. 
Розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ «НАШЕ РАДІО» про результати 4. 

фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «НАШЕ РАДІО» про результати фінансово-5. 
господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради.

Розгляд висновків Ревізійної комісії ПрАТ «НАШЕ РАДІО» про результати пе-6. 
ревірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «НАШЕ РАДІО» за 2012 рік.7. 
Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)  8. 

ПрАТ «НАШЕ РАДІО» за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про 
виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «НАШЕ РАДІО» на 2013 рік.9. 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності

ПрАТ «НАШЕ РАДІО» (тис. грн.)
Найменування показника 2011 рік 2012 рік
Усього активів  4572,5 6520,1
Основні засоби  1996,2 4562,2
Довгострокові фінансові інвестиції   -
Запаси 80,9 98,4
Сумарна дебіторська заборгованість  1645,6 1274,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 99,3 1,3
Нерозподілений прибуток -17963,2 -20528,5
Власний капітал -17893,2 -20458,5
Статутний капітал 70 70
Довгострокові зобов'язання 9667,6 12671,3
Поточні зобов'язання 12642 14159,1
Чистий прибуток (збиток) -6267,7 -2565,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)  100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 25

Телефон для довідок: (044) 377-44-98.
Генеральний директор  ПрАТ «НАШЕ РАДІО»                                   А.В. Павленко

НАГЛЯДОВА РАДА 

ПРАТ «СК «СТАРПОЛІС»
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «СтарПоліс»,

місцезнаходження за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13,  відповідно 
до   ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних 
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2013 року о 10.00 за адресою: 04107, 
м. Київ, вул. Лук’янівська, 1А, кабінет № 1.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПА-1. 

НІЯ «СТАР-ПОЛІС» (далі - Товариство).
Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності 3. 

Товариства за 2012 рік, основні напрямки діяльності на 2013 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління.

Затвердження звіту Наглядової ради про проведену роботу Товариства за 2012 рік. 4. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків ревізійної 5. 
комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товари-
ства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Затвердження річного звіту та балансів Товариства за 2012 р. 6. 
Про порядок розподілу прибутку і  збитків  Товариства за результатами господарської 7. 

діяльності у 2012 рік. Про затвердження розміру дивідендів та прийняття рішення про ви-
плату дивідендів.

Про остаточне затвердження всіх значних правочинів, укладених протягом звітного 8. 
періоду.

Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 9. 
укладатися в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, уповно-
важення особи на підписання таких правочинів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається 
станом на 24.00 22.04.2013 року у порядку, встановленому законодавством України про 
депозитарну систему. 

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів починається о 
9.30 та закінчується о 10.00 26 квітня 2013 р. за місцем проведення річних Загальних зборів 
акціонерів. Для реєстрації у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу 
акціонера, для уповноважених представників акціонерів - довіреність на право участі у збо-
рах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Акціонери та їхні представники під час підготовки до річних Загальних зборів можуть 
ознайомитися з матеріалами, за адресою: Україна, 04107, м. Київ, вул. Лук’янівська, 1-А, 
кабінет № 1, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 год., а 
в день проведення річних Загальних зборів - у місці їх проведення до закінчення реєстрації 
акціонерів. Відповідальною особою за порядком ознайомлення акціонерів з документами є 
Голова Правління Денисов К.Е.

Свої пропозиції до порядку денного річних Загальних зборів просимо вносити в письмо-
вій формі не пізніше як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів на 
адресу: 04107,     м. Київ, вул. Лук’янівська, 1-А, кабінет № 1.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансовогосподарської діяльності 

ПрАТ «СК «СтарПоліс» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 129 363,3 184 924,8
Основні засоби 10,8 13,1
Довгострокові фінансові інвестиції 120 000,0 120 000,0
Запаси 10,9 -
Сумарна дебіторська заборгованість 3 996,9 59 836,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 292,6 22,2
Нерозподілений прибуток 114 913,4 114 914,6
Власний капітал 129 093,7 129 191,1
Статутний капітал 8 000,0 8 000,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 148,9 55 724,5
Чистий прибуток (збиток) 8,6 75,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000 8000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Контактний телефон: (044) 3616676
Голова Правління                       К.Е. Денисов

Шановні акціонери ПРАТ «хІМЕКСІ»!
В доповнення до повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, роз-

міщеного в «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку», № 38 
(1542) від 25 лютого 2013р., ПрАТ «ХІМЕКСІ» (код ЄДРПОУ 23737832) повідомляє про вклю-
чення додаткового питання у порядок денний річних загальних зборів, які відбудуться  
29.03.2013 р. о 12:00 за адресою - м. Київ, пр-т Відрадний, 95-Б: 

Порядок денний:
5. Щодо внесення змін у Статут підприємства. 
Директор ПрАТ «хімексі»                 Терещенко Л.Г.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РУБІЖАНСКИй КАРТОННОТАРНИй КОМБІНАТ»

«Публічне акціонерне товариство «Рубіжанский картонно-тарний комбінат», код  
ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне,  
вул.Менделєєва, буд.67  (далі – «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2013 року о 1400 годині за адресою: 
Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67, в приміщенні їдальні 
з наступним порядком денним:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на позачергових за-
гальних зборах акціонерів 7 лютого 2013 року та обрання нових  членів лічильної комісії для 
підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 26 квітня 2013 року. 

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2012 рік та  прийняття рішення за наслідками розгляду. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену роботу в 2012 році та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2012 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік. 
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2012 рік.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.), 
станом на 21.03.2013р., не підтверджені аудиторською перевіркою. 

Найменування показника 
Період 

звітний 
2012

Попередній
2011 

Усього активів 2565869 2479028
Основні засоби 1933347 1908417
Довгострокові фінансові інвестиції 7740 5700
Запаси 181589 184705
Сумарна дебіторська заборгованість 345813 267901
Грошові кошти та їх еквіваленти 75086 29433
Нерозподілений прибуток 846299 795736
Власний капітал 1787244 1706794
Статутний капітал 16754 16754
Довгострокові зобов'язання 483592 576618
Поточні зобов'язання 295033 195616
Чистий прибуток (збиток) 4341 136126
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14006171 14006171
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1551 1455

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Това-
риства, складеного станом на 2400 годину 22 квітня 2013 року (дату складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядо-
вою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці 
проведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93002, Луганська область, г. Рубіжне, 
вул. Менделєєва, буд.67, 26 квітня 2013 року з 12-00 до 13-30 за місцевим часом. Акціоне-
рам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - до-
кументи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися за телефоном (06453) 92373.
З повагою, 
Генеральний директор ПАТ «РКТК»    Геннадій Мінін

ДО  УВАГИ  АКЦІОНЕРІВ  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПАНСІОНАТ «ПРИБЕРЕЖНИй»

(98654, АР Крим, м. Ялта, 
смт. Відрадне, вул.М.Тореза, 5)

Запрошуємо Вас взяти участь у чергових Загальних зборах акціонерів 
місце проведення Загальних зборів:  АР Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. М. Тореза, 5, 

корпус № 8, конференцзал, 1й поверх;
дата та час проведення Загальних зборів – 30 квітня 2013 року о 13 год. 00 хв.; 
час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 12 год. 30 хв.; 
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 13 год. 00 хв.; 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 

24 год. 00 хв. 24  квітня 2013 року. 
Перелік питань, 

які виносяться на голосування Загальних зборах акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 р.
4. Звіт Виконавчого органу  про підсумки фінансово-господарської діяльності  

Товариства за  2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого 
органу. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства  за  2012 р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 

6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження 
щодо повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування  показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 50 231 40 005
Основні засоби 38 929 28 137
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 294 333
Сумарна дебіторська заборгованість 3 372 4 984
Грошові кошти та їх еквіваленти  1 905 524
Нерозподілений прибуток -4 955 -2 743
Власний капітал 16 237 18 449
Статутний капітал 18 807 18 807
Довгострокові зобов’язання 5 317 5 317
Поточні зобов’язання 28 677 16 238
Чистий прибуток(збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 880 744 000 1 880 744 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 38 25

З матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних Зборів акціонерів ви мо-
жете  ознайомитися за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. М. Тореза, 5, 
адміністративний корпус з понеділка по четвер з 9-00 по 16-00 (обідня перерва з 13-00 
по 14-00) за попереднім записом по тел. (0654) 33-69-71. У день ознайомлення при 
собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - юрискон-
сульт Махаринський Дмитро Миколайович (тел.  050-424-91-50).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИй ДІМ «ЦУМ»

(36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 28/13)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2012 року об 

11 год. 00 хв. за адресою : м. Полтава, вул. Жовтнева, 28/13, адмінбудівля, актовий 
зал.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. 1. 
Затвердження порядку проведення загальних зборів.2. 
Затвердження звіту генерального директора про результати діяльності товари-3. 

ства в 2012 році та основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.
Затвердження звіту ревізійної комісії товариства за 2012 рік та висновку щодо 4. 

річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.
Затвердження річного звіту за 2012 рік.5. 
Затвердження розподілу прибутку товариства за 2012 рік.6. 
Дообрання членів ревізійної комісії.7. 
Попереднє схвалення загальними зборами значних правочинів.8. 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності 

ПРАТ «ТД «ЦУМ» (тис.грн.)

Найменування показника
період

Попередній 
2011 р.

Звітний 
2012 р.

Усього активів 8834 8974
Основні засоби 8048 7976
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 100 102
Сумарна дебіторська заборгованість 680 878
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 18
Нерозподілений прибуток (збиток) 2167 3367
Власний капітал 5232 6432
Статутний капітал 2500 2500
Довгострокові зобов'язання 931 -
Поточні зобов'язання 2919 2754
Чистий прибуток (збиток) 2167 3367
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2500 2500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 57 43

Реєстрація учасників річних загальних зборів буде проводитись з 10.30 до 10.50 в 
день та за місцем проведення загальних зборів. Для участі у зборах при собі необхід-
но мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на  право  участі 
та голосування на загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства 
України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства: м. Полтава,  
вул. Жовтнева, 28/13, в приймальні генерального директора у робочі дні та у робочий 
час, посадова  особа  товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – в.о.генерального директора товариства. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 квітня 2013 р.

Довідки за телефонами: (05322) 610372
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СНІЖНЯНСЬКИй ЗАВОД хІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

(ЄДРПОУ 00217662)
86510, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Советська, 101

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР!
Публічне акціонерне товариство «Сніжнянський завод хімічного машинобудування» пові-

домляє Вас, що річні Загальні збори акціонерів скликаються 26 квітня 2013 року о 14:00 годи
ні за місцезнаходженням Товариства: 86510, м. Сніжне, Донецька область, вул. Советська, 
буд. 101., актовий зал (1 поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у За-
гальних зборах відбудеться 26 квітня 2013 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. за адресою 
проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах Товариства: 22 квітня 2013 року (на 24.00 годину).

Перелік питань, що вносяться на голосування (порядок денний):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. Затвердження ре-

гламенту роботи Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за 

результатами розгляду звіту та затвердження звіту Виконавчого органу Товариства.
3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 

затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2012рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Ревізійної комісії та затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.

Основні показники фінансово господарської діяльності підприємства

Найменування показника
Звітний період

(тис.грн..)
Попередній 

період(тис.грн.)
Усього активів  173037  106920 
Основні засоби  128130  54682
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  17661  32808 
Сумарна дебіторська заборгованість  21388  13234 
Грошові кошти та їх еквіваленти  2243  3117 
Нерозподілений прибуток  - 8827  - 11787
Власний капітал  155621  80442 
Статутний капітал  58003  58003
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  17416  26477 
Чистий прибуток (збиток)  3116  407, 0
Кількість акцій (шт..)  232012476  232012476
Кількість власних акцій, вікуплених протягом періоду (шт.)  -  -
Загальна сума коштів,виплачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  445  340

Шановні акціонери, звертаємо Вашу увагу на те, що основні показники фінансово- гос-
подарської діяльності підприємства за попередній період (тобто за 2011 рік), змінено у 
зв'язку з внесенням коригувань та переходом на МФЗ.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до річних Загальних зборів можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, у робочі дні тижня з понеділка по п'ятницю з 12.00 до 15.00 годин за адресою: 86510, 
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Советська, буд. 101, вестибюль (1 поверх), а в день проведен-
ня Загальних зборів – за місцем проведення зборів. Документи надаються акціонеру або 
його представнику для ознайомлення на підставі письмового запиту, отриманого Товари-
ством не пізніше ніж за три робочих дні до дати ознайомлення. Пропозиції до порядку ден-
ного надаються у письмовій формі на адресу Товариства із зазначенням П.І.Б. (найменуван-
ня) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозицій, не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Посадова особа відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства. 

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру необхідно при собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт), представнику акціонера – документ, що посвідчує особу та довіре-
ність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок: (06256) 53711, 55153 
З повагою, Наглядова Рада ПАТ «Сніжнянськхіммаш» 

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА»
(надалі  Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (на

далі  Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 30 квітня 2013 року з 10 години 00 годин до 10 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 30 квітня 2013 року о 1100 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 42231, Україна, Сумська область, Ле

бединський район, с. Василівка, вул. Радгоспна, 1, кімната 1.
Місцезнаходження Товариства: 42231, Україна, Сумська область, Лебединський район, 

с. Василівка, вул. Радгоспна, 1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 

перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів  
24 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.1. 
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.2. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про 3. 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 4. 

2012 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 5. 

2012 рік.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.6. 
Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.7. 
Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.8. 
Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.9. 
Про внесення змін до положень про наглядову раду, про ревізійну комісію, про ви-10. 

конавчий орган, про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення положень у 
новій редакції.

Про отримання Товариством кредиту, погодження кредитних договорів та прийняття 11. 
рішень про вчинення Товариством значних правочинів, а також рішень про попереднє схва-
лення значних правочинів.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезна-
ходженням Товариства: 42231, Україна, Сумська область, Лебединський район, с. Василівка, 
вул. Радгоспна, 1, кімната 1, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Рудик Людмила Василівна Товариства.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 14486 16 577
Основні засоби (залишкова вартість ) 5831 7 880
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси в т.ч. готова продукція 338 1 744
Сумарна дебіторська заборгованість 1398 1 367
Грошові кошти та їх еквіваленти 224 26
Нерозподілений прибуток 44 41
Власний капітал 5726 6 434
Статутний капітал 3963 3 963
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4617 6 003
Чистий прибуток (збиток) 3 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15 852 104 15 852 104
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33 42

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (05445) 38243.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУЦЕНКО»
(далі  Товариство)

(місцезнаходження: с.Свічкареве, Кобеляцький район, Полтавської області)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться

25.04.2013р. о 14.00 за адресою:с.Свічкареве, Кобеляцького району, 
Полтавської області (приміщення - актовий зал загальноосвітньої школи_) 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
22.04.2013 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства..2. 
Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Това-3. 

риства.
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності то-4. 

вариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.

6.Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.

7. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та затвердження розмі-

ру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбаченим законом, відповідно до ре-
зультатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році.

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 25.04.2013 р. з 12.00 до 13.30. 
Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та доручення на право 

участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Місце проведення реєстрації – с.Свічкареве, загальноосвітня школа – актовий зал.
З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком денним загальних 

зборів можна ознайомитися за адресою – м. Полтава, вул.Куйбишева, 20, ПАТ «Луценко» 
з 18.04.2013 р. по 24.04.2013 р. з 14.00 до 16.00 в робочі дні товариства. Посадова особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Василенко Микола 
Костянтинович.

Телефони для довідок: (0532) 508079.   НАГЛЯДОВА РАДА
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(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)
(далі – Банк)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
25 квітня 2013 року 

за адресою: Україна, м. Київ, вул. АлмаАтинська, буд. 109
в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва. 

Початок Зборів – о 10:30.
Порядок денний:

1. Звіт Правління та звіт Спостережної ради про результати діяльності Банку у  
2012 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрям-
ків діяльності Банку на 2013 рік.

2. Припинення повноважень Голови Спостережної ради та інших її членів. Припинення 
повноважень Голови Ревізійної комісії та інших її членів.

3. Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку повноважень Голови 
Спостережної ради та інших її членів, затвердження умов договорів, що укладатимуться 
з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Спостережної ради.

4. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії та строку повноважень Голови Ре-
візійної комісії та інших її членів.

5. Обрання Голови Спостережної ради та інших її членів.
6. Обрання Голови Ревізійної комісії та інших її членів. 
7. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та його до-

чірніх підприємств у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізій-
ної комісії.

8. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про ді-
яльність Банку у 2012 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

9. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 
2012 рік:

- затвердження річної фінансової звітності Банку за 2012 рік, складеної відповідно до 
вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності;

- затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2012 рік складеної від-
повідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

10. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Банку за 2012 рік. Прийняття рішення 
про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.

11. Внесення змін до Статуту Банку.
12.Внесення змін до Положення про розкриття інформації акціонерам Банку.
Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення 

Зборів, складений станом на 14 березня 2013 року.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитись з 09:00 до 10:15 в приміщенні Центру 

культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва , що розташований за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109.  Реєстрацію учасників Зборів буде прово-
дити реєстраційна комісія.

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

22 квітня 2013 року;
- представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог законодавства Укра-

їни (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на  

24 годину за три робочих дні до 25 квітня 2013 року.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, на Збори не допускаються 

(Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та про-
ектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після по-
дання письмової заяви в приміщенні управління відносин з інвесторами Банку за адре-
сою: бульвар Л.Українки, буд.28-а, м.Київ, відповідальна особа - начальник управління 
Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п’ятниця, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перер-
ва з 13:00 до 14:00 годин.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому числі щодо 
проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше ніж за  
20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізні-
ше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Зміни до порядку денного вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропо-
зиції подаються в письмовій формі на ім’я Голови Спостережної ради Банку за адресою: 
вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення.

Рішення щодо пропозицій акціонера приймаються Спостережною Радою Банку в по-
рядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Найменування показника

Звітний період (тис.грн.)
Фінансовий рік 
2012р. (МСФЗ)  

(очікує 
затвердження) 

Фінансовий рік 
2011р. (затвердже
ний, згідно П(с)БО)

Всього активів, в т.ч. 49 807 928 51 347 408 
Грошові кошти та їх еквіваленти  9 773 030  7 165 360 
Кредити клієнтам з врахуванням резервів  28 358 722  30 436 714 
Інвестиційні цінні папери  7 114 812  8 322 542 
Інші активи  4 561 364  5 422 792 

Всього зобов"язань, т.ч.  41 587 125  44 875 547 
Заборгованість перед кредитними установами  9 874 308  13 664 851 
Заборгованість перед клієнтами  28 553 940  27 635 314 
Інші зобов`язання  3 158 877  3 575 382 

Всього капітал, в т.ч.  8 220 803  6 471 862 
Статутний капітал  3 083 449  6 034 453 
Накопичений прибуток/(збиток)  749 865 (1 027 403)
Прибуток до оподаткування  546 768  171 430 
Чистий прибуток  319 443  30 655 

Прибуток Банку, розрахований за правилами 
бухгалтерського обліку (ПП НБУ №23 від 15.02.12)

 33 846  - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  14 455  15 201 
Кількість відділень (шт.) 823 907

Середньорічна кількість акцій (шт.):
 - простих  29 969 945 146  29 976 648 083 
 - привілейованих 49 988 886  49 999 172
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

13 382 000  4 087 261 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

5 333  1 629

Правління Банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАйФФАйЗЕН БАНК АВАЛЬ»

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР 

ПАТ «БАхЧИСАРАйСЬКИй ЗАВОД «ДОРІНДУСТРІЯ»,
Адміністрація товариства повідомляє Вас про проведення чергових загальних збо-

рів акціонерів. 
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне това-

риство  «Бахчисарайський завод «Доріндустрія»; 98400, Україна, АР Крим, м. Бахчиса-
рай, вул. Суворова, 3, приміщення  актового залу.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26 квітня 2013 року о 12:00 годині; 
98400, Україна, АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Суворова, 3, приміщення  актового залу.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.30 
по 11.45 години.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
станом на 22 квітня 2013 року.  

Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Затвердження складу лічильної 
комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Про порядок проведення за-
гальних зборів. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та затвердження звіту 
Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 4. Звіт Голови правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Затвердження результатів 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 5. Затвердження аудитор-
ського висновку за підсумками перевірки діяльності Товариства в 2012р. 6. Затвер-
дження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу та звіту про фінансові 
результати за 2012 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку  Товариства за 
2012 рік. 8. Відкликання та  обрання членів Наглядової раді Товариства. 9. Відкликання 
та  обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 10. Відкликання та  обрання членів 
Правління Товариства. 11. Переобрання Голови правління Товариства. 

Акціонери товариства можуть ознайомитися особисто з матеріалами щодо питань 
порядку за місцезнаходженням товариства  в робочі дні в робочий час, приймальня 
Голові правління, відповідальна особа за порядок ознайомлення Голова правління то-
вариства, тел. (06554) 4-34-40.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам 
акціонерів – доручення на право участі у зборах та паспорт.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
(2012р.)

Попередній 
(2011р.)

Всього активів 3989 2976
Основні засоби 1662 1480
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 381 237
Сумарна дебіторська заборгованість 1889 1201
Грошові кошти та їхні еквіваленти 1 2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1307 830
Власний капітал 2555 2078
Статутний капітал 574 574
Довгострокові  зобов’язання - -
Поточні  зобов’язання 1434 898
Чистий прибуток (збиток) 477 632
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2297456 2297456
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду  

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 98 76

Голова правління                             ______________                       С.С. Девлетов
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 25 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МТС УКРАЇНА»

Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Наглядова рада приватного акціонерного товариства «МТС УКРАЇНА» (надалі – 

ПрАТ «МТС УКРАЇНА») цим повідомляє Вас про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів товариства.

Повна назва товариства: Приватне акціонерне товариство «МТС УКРАЇНА». 
Місцезнаходження товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. 
Форма проведення зборів: заочне голосування.
Дата закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата про

ведення зборів):
25 квітня 2013 року.
Поштова адреса, на яку необхідно надіслати заповнені та підписані бюлетені 

для голосування:  Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.
Дата складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають 

право на участь у зборах — 19 квітня 2013 року.
ПОРЯДОК ДЕННИй:

1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради  
ПрАТ «МТС УКРАЇНА».

2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇ-
НА».

3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА». 
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються  

ПрАТ «МТС УКРАЇНА» з членами Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА», та обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової 
ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».

5. Про розподіл прибутку ПрАТ «МТС УКРАЇНА», затвердження розміру річних 
дивідендів, дати, строки та порядок їх виплати.

6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2012 р.
7. Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 

ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2012 р.
8. Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії 

ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2012 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії  
ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2012 р.

9. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального дирек-
тора ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2012 р.

10. Про ухвалення рішення про приєднання ТОВ «КОМСТАР-УКРАЇНА» до  
ПрАТ «МТС УКРАЇНА» і затвердження умов договору про приєднання.

Особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів  
ПрАТ «МТС УКРАЇНА», можуть ознайомитися з документами (матеріалами), що 
підлягають наданню при підготовці до проведення річних загальних зборів акціо-
нерів, та отримати копії цих документів (матеріалів) за адресою: Україна, 01601,  
м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, к. 612, з 25 березня 2013 року по 25 квітня 2013 року 
включно в робочі дні з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв. Відповідальна особа — Сазонов 
Андрій Євгенійович, телефон для довідок: + 38 050 110 3118.

Представник акціонера на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодав-
стві України, або нормативних актів уповноважених на те державних органів або 
органів місцевого самоврядування, або довіреності, складеній у письмовій формі. 
Довіреність на голосування повинна містити відомості про особу, яку представля-
ють, і представника (ім’я або найменування, місце проживання або місцезнахо-
дження, паспортні дані). Довіреність на голосування повинна бути оформлена 
відповідно до вимог статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотарі-
ально. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансовогосподарської діяльності підприємства 

за 2011–2012 роки (тис. грн)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів  9 410 597 9 203 277
Основні засоби  4 023 668 4 931 823
Довгострокові фінансові інвестиції  18 267 -
Запаси 30 934 59 015
Сумарна дебіторська заборгованість  1 671 304 1 352 510
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 610 345 478 510
Нерозподілений прибуток 7 230 363 7 191 975
Власний капітал 7 254 217 7 215 830
Статутний капітал 7 817 7 817
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1 266 444 1 158 736
Чистий прибуток (збиток) 2 268 388 1 052 825
Середньорічна кількість акцій (шт.) 781 662 116 781 662 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 328 3 269

Наглядова рада ПрАТ «МТС УКРАЇНА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНГУЛЕЦЬКИй хЛІБОЗАВОД» 

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів
1.  Шановні акціонери

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», 50102, Дніпропе-
тровська область, м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтня, буд. 17, сповіщає що чергові загаль-
ні збори товариства відбудуться 24 квітня 2013р о 12:00 за адресою Дніпропетровська об
ласть, м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтня, буд. 17, у приміщенні актової зали. Реєстрація 
акціонерів та їх представників буде проходити з 11:15 до 11:50 по реєстру складеному на  
18 квітня 2013 року.

Порядок денний
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови прав-1. 

ління.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік2. 
Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності        3. 

Товариства у 2012 році
Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій 4. 

редакції та затвердження нової редакції Статуту.
Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту5. 
Прийняття рішення про отримання кредиту, позики, послуги фінансового лізингу.6. 

Акціонери мають змогу ознайомитись з матеріалами по питанням порядку денного за 
адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтня, буд. 17, у примі-
щенні приймальні.

Наглядова рада товариства
2. Підпис

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

Повідомлення 
про проведення Загальних Зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК.»

місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф. 62, повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня  
2013 р. о 10:00 год. за адресою: м. Київ, проспект Бажана, 1М, оф. 25.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «29» квітня 
2013 р. з 9:00 до 9:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах – «25» квітня 2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження річного звіту щодо діяльності Товариства за 2012 р.;
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
3. Звіт Голови правління про роботу Товариства за 2012 р. і основні напрямки 

роботи на 2013 р.;
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2012 р.;
5. Затвердження балансу Товариства за 2012 р.
Акціонери мають змогу ознайомитися з документами щодо питань які вино-

сяться на голосування кожного робочого дня з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, 
проспект Бажана, 1М, оф. 25. Довідки за телефоном (044) 225-29-30. Посадова 
особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Баранов Владислав Валерійович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРШИй ЕКСПЕДИЦІйНИй ЗАГІН ПІДВОДНИх ТА ГІДРОТЕхНІЧ
НИх РОБІТ»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента:04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного,12
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14287666
1.5. Міжміський код та телефон: 044 428-86-06
1.6. Електронна поштова адреса: 1ezpgr@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.1EZPGR.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст Повідомлення:
Згідно Наказу ПАТ «1-йЕЗПГР» № 29-ос від 21.03.2013 р. прийнято рішення про зміну 

складу посадових осіб емітента: Звільнено в зв’язку з виходом на пенсію за віком з посади 
Головний бухгалтер – Гулевич Надія Володимирівна, часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє, перебувала на посаді з 12.03.1993 р., непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. 
Призначено на необмежений термін з 22.03.2013 р. на посаду головного бухгалтера  
ПАТ «1-йЕЗПГР» - Молчан Світлана Миколаївна, часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє, попередня посада – директор ТОВ «СПЛЕНДАР», непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством 
Генеральний директор                                                   Козачук Олександр Микитович.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БОРТНИЦЬКИй ДОСЛІДНОМЕхАНІЧНИй ЗАВОД»

Вельмишановний акціонере !
Публічне акціонерне товариство «Бортницький дослідно-механічний завод» (далі –  

ПАТ «БДМЗ» (код 21618158), місцезнаходження якого: 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64, по-
відомляє про проведення річних Загальних зборів Акціонерів, які відбудуться «26» квітня 
2013 р. о 1200 годині за адресою: 02088, м. Київ, вул. Леніна, 34 (Бортничі), 1 поверх, в при
міщенні зали засідань.

Реєстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись з 11-00 до 11-45 години.
Акціонерам мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, передбаче-

ний чинним законодавством.
Представникам Акціонерів мати при собі документ, що посвідчує особу, та довіреність, 

оформлену згідно з чинним законодавством.
Перелік Акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, буде скла-

дено станом на 24 годину «22» квітня 2013 р.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціоне-

ри можуть ознайомитись в робочі дні з 10-00 до 16-00 години в приміщенні ПАТ «БДМЗ» за 
адресою: 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64 (Бортничі). Відповідальна особа - Довбешко З.І. 
Телефон для довідок: 561-25-59.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора ПАТ «БДМЗ» про результати фінансово-господарської 

діяльності ПАТ «БДМЗ» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Гене-
рального директора ПАТ «БДМЗ».

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «БДМЗ» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради ПАТ «БДМЗ».

5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БДМЗ» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БДМЗ».

6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи ПАТ «БДМЗ» у 2012 році. 
7. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «БДМЗ» за 2012 рік., затвердження 

річного звіту та балансу ПАТ «БДМЗ» за 2012 рік.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

ПАТ «БДМЗ».
9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БДМЗ».
10. Затвердження умов договору з членами Наглядової Ради та обрання особи, яка  

уповноважується на підписання цих договорів.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БДМЗ».
Генеральний директор     О.М. Ящук

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності ПАТ «БДМЗ» за 2012рік

(тис. грн.)
Найменування показника 2012рік 2011 рік

Усього активів 5476 4016
Основні засоби 2838 2530
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 40 40
Сумарна дебіторська заборгованість 412 211
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 -
Нерозподілений прибуток 510 671
Власний капітал 2672 2435
Статутний капітал 1764 1764
Довгострокові зобов'язання 489 926
Поточні зобов'язання 2315 655
Чистий прибуток (збиток) -161 48
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 056 000 7 056 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СОНЯЧНА ДОЛИНА»

(місцезнаходження: 98025, автономна республіка Крим, м. Судак, с. Сонячна 
Долина, вул. Чорноморська, 23) (далі – Товариство) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2013 р.  
о 12:00 годині за адресою: 98025, Автономна Республіка Крим, м. Судак,  
с. Сонячна Долина, вул. Чорноморська, 23, ПАТ «Сонячна Долина», 2 поверх, зал 
засідань №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться з 
09:00 до 11:00 годин у день за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 
12 березня 2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(ПОРЯДОК ДЕННИй):

1. Визначення порядку ведення Загальних зборів акціонерів товариства: обрання 
Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік в т.ч.: річної бухгалтерської 
звітності,  звіту про прибутки і збитки (рахунків прибутків і збитків), а також  звіти 
Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії.

3. Розподіл прибутку (в т.ч. виплата дивідендів) і збитків Товариства за результа-
тами діяльності в 2012 році.

4. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
5. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Положення про правління Товариства.
До дати проведення Загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись 

з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: 98025, Автономна Республіка Крим,  
м. Судак, с. Сонячна Долина, вул. Чорноморська, 23, в адмінбудинку, кімната №1, по 
вівторкам і четвергам з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00) а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення.  Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секре-
тар – Лященко Ніна Дмитрівна. 

Тел. (06566) 35330
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Сонячна Долина»

Найменування показників Період 
2012 р. 2011 р.

Усього активів 243494 229765
Основні засоби 161651 160066
Довгострокові фінансові інвестиції 8,4 8,4
Запаси 10521 3863
Сумарна дебіторська заборгованість 11591 6688
Грошові кошти та їх еквіваленти 4879 498
Нерозподілений прибуток 81774 80048
Власний капітал 17084 18816
Статутний капітал 33804 33804
Резервний капітал 724 724
Довгострокові зобов’язання 139084 136163
Поточні зобов’язання 85648 71837
Чистий прибуток (збиток) 1726 5354
Середньорічна кількість акцій (шт.) 135216000 135216000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду 213 222
Правління ПАТ «Сонячна Долина»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА «ЖИТТЯ» 

(надалі – Товариство)
код ЄДРПОУ – 32736219, 

місцезнаходження Товариства: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 19А
повідомляє про внесення змін до переліку питань, що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним загальних зборів акціонерів, проведення яких призначено на 
10 квітня 2013 року об 11 год. 00 хв. в офісі ПРАТ «СК «УСГ «ЖИТТЯ» за адресою:  
м. Київ, вул. Рейтарська, 19 А, 1 поверх, кімната переговорів.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», № 35 від 20 лютого 
2013 року.

Зміни до переліку питань внесені на підставі ст.38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» відповідно до пропозиції акціонера, що є власником більше 5 відсотків 
простих акцій та рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, 
згідно з порядком денним доповнений наступними питаннями:

«8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової  ради Това-
риства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Това-

риства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Това-

риства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Това-

риства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії,
у  зв’язку із чим та з метою впорядкуванням порядку розгляду питань загальними 

зборами акціонерів питання «Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» вважається питанням з по-
рядковим номером 14.

Наглядова рада Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАхОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАхОВА ГРУПА «ЖИТТЯ»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 25 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯхИ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 22523595
1.4. Місцезнаходження емітента – 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (0532) 50-02-03, (0532) 56-92-03
1.6. Електронна поштова адреса емітента – zashl@ukrpost.ua  
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - www.zsh.com.ua 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення – Відомості про зміну 
складу посадових осіб.

2. Текст повідомлення 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Залізничні шляхи» - надалі Това-

риство (код за ЄДРПОУ 22523595, місцезнаходження: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3) 
повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента - Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

На підставі Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства №50 від 21.03.2013 у зв’язку 
з виробничою необхідністю відбулись зміни у складі посадових осіб Товариства, а саме:

1. Достроково припинено повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства:
Компанія «Belser Trading Co LTD» (код ЄДРПОУ 85341, місцезнаходження: вулиця Ерек- �

тіус стріт Ай Спірідонас 3055, будинок № 9-а, місто Лімасол Кіпр) - голову Наглядової Ради 
Товариства, звільнено з посади з 21.03.2013. Займала посаду голови Наглядової Ради Товари-
ства з 14.03.2012. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 49,2305%. 

Веревського Руслана Михайловича – члена Наглядової ради Товариства, звільнений з  �
посади з 21.03.2013. Займав посаду з 14.03.2013. Володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства у розмірі 4,9488%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

Біленко Ларису Володимирівну - члена Наглядової ради Товариства, звільнена з по- �
сади з 21.03.2013. Займала посаду з 14.03.2013. Часткою у статутному капіталі Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надала.

2. Обрано новий склад Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:
Компанія «Belser Trading Co LTD» (код ЄДРПОУ 85341, місцезнаходження: вулиця  �

Еректіус стріт Ай Спірідонас 3055, будинок № 9-а, місто Лімасол Кіпр) – голову Наглядової 
ради Товариства, призначено на посаду з 21.03.2013. Володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства у розмірі 49,2305%. 

Веревського Руслана Михайловича – члена Наглядової ради Товариства, призначений  �
на  посаду з 21.03.2013. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 4,9488%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надав.

Гланц Анжеліку Вікторівну – члена Наглядової ради Товариства, призначена на посаду  �
з 21.03.2013. На даний час займає посаду начальника департаменту страхування цивільно-
правової відповідальності Товариства. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у 
розмірі 0,6352%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надала.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Правління ______________

(підпис) 
Матковська Вiкторiя Володимирiвна

М. П. 21.03.2013 

(код ЄДРПОУ 14243982) , що знаходиться за адресою : 17500, Чернігівська обл.,  
м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6 ( надалі Товариство) повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства , які відбудуться 27 квітня 2013 року об 
11.00 годині за адресою: 17500, Чернігівська обл., м Прилуки, вул. Індустріальна, 6, ка
бінет голови правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10.00 до 10.45 годи-
ни. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників 
акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного 
законодавства.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах 
23 квітня 2013 року на 24 годину.

Порядок денний
Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, 1. 

обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2012 році.2. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками 3. 
розгляду звіту. 4. 
Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора.5. 
Затвердження Річного звіту Товариства за 2012 рік.6. 

Розподіл прибутку Товариства або покриття збитків Товариства за 2012 рік. Озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів , акціонери мають можливість з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 
за адресою : 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Індустріальна, 6, кабінет голови 

правління. Посадова особа , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами - директор Харченко Володимир Миколайович.

Довідки за телефоном (04637) 53954
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік. 

тис. грн.

 Найменування показника  період
 звітний  попередній

Усього активів 2512 2242
Основні засоби 774 854
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 602 74
Сумарна дебіторська заборгованість 980 504
Грошові кошти та еквіваленти 14 -
Власний капітал 1957 1375
Статутний капітал 13 13
Нерозподілений прибуток 373 (98)
Довгострокові зобов»язання 18 18
Поточні зобов»язання 538 335
Чистий прибуток(збиток) 72 79
Середньорічна кількість акцій 53008 53008
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 10

Наглядова рада ПрАТ «Граніт»

ПРАТ «ГРАНІТ» 

 ПРАТ «ПРИЛУЦЬКИй М’ЯСОКОМБІНАТ» 
(код ЄДРПОУ 32275840) , що знаходиться за адресою : 17500, Чернігівська обл., м. При-

луки, вул. Дружби Народів,34 ( надалі Товариство) повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства , які відбудуться 27 квітня 2013 року об 11.00 годині 
за адресою : 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34, кабінет голови 
правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10.00 до 10.45 години. Для 
реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – до-
ручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах  
23 квітня 2013 року на 24 годину.

Порядок денний
Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, об-1. 

рання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2012 році.2. 

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

гляду звіту. 
Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора.4. 
Затвердження Річного звіту Товариства за 2012 рік.5. 
Розподіл прибутку товариства або покриття збитків Товариства за 2012 рік.6. 
Про надання в заставу нежитлової будівлі – м’ясопереробний цех з підвалом загальна 7. 

площа якої 12759,2 кв.м. належної ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» що знаходиться за 
адресою: м. Прилуки, вул. Дружби Народів,34 для забезпечення кредиту , який отримує  
ТОВ «ВКП «Прилуки-Агропереробка» в ПАТ «Банк «Демарк» у вигляді відновлювальної кре-
дитної лінії в сумі 2500000,00 грн. ( два мільйона п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) під  
22% річних.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів , акціонери мають можливість з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 
17.00 за адресою : 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Дружби Народів,34, кабінет 
голови правління. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами - голова правління Рожко Артем Миколайович.

Довідки за телефоном (04637) 53954
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік. 

тис.грн.
 Найменування показника  період

 звітний  попередній
Усього активів 11607 12542
Основні засоби 8093 8714
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 844 856
Сумарна дебіторська заборгованість 2245 2473
Грошові кошти та еквіваленти 20 20
Власний капітал 8188 9678
Статутний капітал 5153 5153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (2956) 1466
Довгострокові зобов’язання 215 202
Поточні зобов’язання 3204 2662
Чистий прибуток(збиток) (1490) 204
Середньорічна кількість акцій 5153249 5153249
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 49 59

Наглядова рада ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»
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№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонер! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН»
(надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі 

 Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 29 квітня 2013 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин Дата та час 
відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2013 року о 1200 годині Місце реєстрації учасників 
та проведення Зборів: 03061, Україна, м. Київ, вул. ПостВолинська, 5, приміщення актового 
залу. Місцезнаходження Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складаєть-
ся станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 23 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.1. 
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.2. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про ре-3. 

зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 4. 

2012 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 5. 

2012 рік.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.6. 
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.7. 
Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.8. 
Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.9. 

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть озна
йомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, приміщення актового залу кожного робо-
чого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. 

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний ди-
ректор Товариства – Кобилінський Леонід Едуардович.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 57111 59578
Основні засоби (залишкова вартість ) 13562 10772
Довгострокові фінансові інвестиції 4630 5352
Запаси в т.ч. готова продукція 27059 32578
Сумарна дебіторська заборгованість 10385 8439
Грошові кошти та їх еквіваленти 746 1695
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1455 -
Власний капітал 22308 24174
Статутний капітал 21001 21001
Довгострокові зобов’язання 16496 16496
Поточні зобов’язання 18307 18908
Чистий прибуток (збиток) -1866 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 84004000 84004000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 103 118

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :документ, що посвідчує особу акціоне-
ра чи його представника;

довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)Те-
лефони для довідок : (44) 455-31-19.

Генеральний директор                      Л.Е. Кобилінський

Шановний акціонер! ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІСА ПРАйМ ДЕВЕЛОПМЕНТС» (надалі – Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі  Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 26 квітня 2013 року з 14 години 30 годин до 14 годин 45 хвилин.Дата та час 
відкриття (проведення) Зборів: 26 квітня 2013 року о 1500 годині.Місце реєстрації учасни
ків та проведення Зборів: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4 (кімната 1). 
Місцезнаходження Товариства: Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова 23Б.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік склада
ється станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 22 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.1. 
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.2. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати 3. 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 4. 

2012 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2012 рік.5. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.6. 
Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.7. 
Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.8. 
Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.9. 

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова 23-Б, кожного робочого дня з 
09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів головний бухгалтер 
Товариства - Гончар В.П. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2012 року

Попередній
2011 року

Усього активів 924 879 925 866
Основні засоби (залишкова вартість ) 40 507 40 525
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси в т.ч. готова продукція 58 20
Сумарна дебіторська заборгованість 250 588 224 173
Грошові кошти та їх еквіваленти 155 821
Нерозподілений прибуток - 453 149 - 410 124
Власний капітал 36 435 79 460
Статутний капітал 48 500 48 500
Довгострокові зобов’язання 566 602 566 474
Поточні зобов’язання 321 842 279 932
Чистий прибуток (збиток) - 43 025 - 68 088
Середньорічна кількість акцій (шт.) 194 000 000 194 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 18 17

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :документ, що посвідчує особу акціо-
нера чи його представника;

довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 4906970. 

Наглядова рада ПрАТ «ІСА ПРАйМ ДЕВЕЛОПМЕНТС»

Шановний акціонер! ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС Ай КОНСТРАКШН»

(надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 
(надалі  Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі 
в Зборах: 26 квітня 2013 року з 13 години 30 годин до 13 годин 45 хвилинДата та час відкриття 
(проведення) Зборів: 26 квітня 2013 року о 1400 годині.Місце реєстрації учасників та проведен
ня Зборів: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4 (кімната 1).Місцезнаходження 
Товариства: Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, н/п №43. Дата складання пере
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 
24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 22 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.1. 
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.2. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати 3. 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 4. 

2012 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2012 рік.5. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.6. 
Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.7. 
Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.8. 
Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.9. 

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, н/п №43, кожного робочо-
го дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів головний бух-
галтер Товариства – Савченко Л. В. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 601749 571937
Основні засоби (залишкова вартість ) 665 345
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси в т.ч. готова продукція - -
Сумарна дебіторська заборгованість 106273 124471
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 106
Нерозподілений прибуток - 175043 - 219630
Власний капітал -164893 -205010
Статутний капітал 10150 10150
Довгострокові зобов’язання 319720 319592
Поточні зобов’язання 446922 457355
Чистий прибуток (збиток) 40117 4470
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20300 20300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 6

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі : документ, що посвідчує особу акціо-
нера чи його представника; довіреність на право участі у Зборах (для представників юри-
дичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок : (044) 4906964. 
Наглядова рада ПрАТ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС Ай КОНСТРАКШН»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 25 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО  15112»
код за ЄДРПОУ 03115005, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 

66400 Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Незалежності, б.117, корп. а повідомляє про проведен-
ня річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 25 квітня 2013 року об 11.00. за 
місцезнаходженням товариства: 66400 Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Незалежності, б.117, 
корп. а (адмінбудівля, кабінет керівника).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем 
проведення зборів з 09.00 до 09.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 19.00 20 квітня 2013 року у порядку, вста-
новленому законодавством про депозитарну систему України. 

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

Порядок денний :
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

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

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

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

дендів
8.Реалізація,ліквідація та списання нерентабельних транспортних засобів, обладнання 

та споруд.
9.Про повну ліквідацію акціонерного товариства та про призначення ліквідаційної комісії.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 

загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком 
денним, за адресою: 66400 Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Незалежності, б.117, корп. А, кабі-
нет бухгалтерії в понеділок, середу, п»ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у 
місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – головний бухгалтер Горішок Анастасія Анатоліївна. Письмові 
пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення 
зборів.

Тел. (04863) 21023                 Наглядова рада 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
2012 рік 2011 рік

Усього активів 113,5 120,4
Основні засоби 96,4 92,5
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 2,5 2,0
Сумарна дебіторська заборгованість 5,4 10,9
Грошові кошти та їх еквіваленти  4,8
Нерозподілений прибуток (збиток) (104,7) (220,3)
Власний капітал 91,2 109,3
Статутний капітал 105,3 105,3
Довгострокові зобов’язання  
Поточні зобов’язання 22,3 11,1
Чистий прибуток (збиток) (1,6) (2,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 105,28 10528
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИМСЬКА ФРУКТОВА КОМПАНІЯ» 

(місцезнаходження: Україна, 97012, АР Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка,
код ЄДРПОУ – 32644372 ) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення 

річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 30 квітня 2013 року о 10 год.

за адресою: Україна, 97012, АР Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка,  
ПрАТ »Кримська фруктова компанія», приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та за 
місцем проведення зборів з 9-00 до 09-45. 

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

Перелік питань, що виносяться на голосування
(ПОРЯДОК ДЕННИй):

Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.1. 
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження 2. 

регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт Виконавчого органу про фінансово- господарську діяльність за 2012 рік.3. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.4. 
Звіт Ревізора за 2012 рік.5. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції та звіту Ревізора.6. 
Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2012 рік.7. 
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.8. 
Про обрання членів виконавчого органу Товариства.9. 
Про припинення діяльності і закриття Севастопольської філії ПрАТ «Кримська фрук-10. 

това компанія».
Про внесення змін у положення про філії Товариства та викладення їх у новій редакції.11. 

Для реєстрації при собі мати:
Акціонерам - паспорт;
для представника акціонера —паспорт та довіреність на право участі в зборах оформ-

лену відповідно до вимог чинного законодавства.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з до-

кументами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за міс-
цезнаходженням товариства за адресою: Україна, 97012, АР Крим, Красногвардійський ра-
йон, с. Петрівка, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних 
зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Січкар А.О. Довідки за те-
лефоном: (06556) 61970 

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року 
наводимо показники фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік

(тис.грн)

Найменування показника 
період

Звітний
2012

попередній
2011

Усього активів  458068 416 422
Основні засоби  87838 68 260
Довгострокові фінансові інвестиції  - 50
Запаси 65019 59921
Сумарна дебіторська заборгованість  6539 4526
Грошові кошти та їх еквіваленти 5107 1 673
Власний капітал 14200 29 100
Статутний капітал 18343 18 343
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (9409) 2 950
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 441545 386 252
Чистий прибуток (збиток) (14900) (705)
Вартість чистих активів 14200 29 100
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 834 311 1 834 311
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1378 1 149

 місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі - Товариство) повідомляє 
про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2013 року об 11:00 за 
місцезнаходженням Товариства - 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 803. Реєстрація 
учасників зборів з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам 
необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, 
який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 

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

їх повноважень.
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.2. 
Розгляд звіту ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» про результати діяльності Товари-3. 

ства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2012 року 4. 

та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.5. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. 6. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 р. з урахуванням вимог, передбачених 7. 

законом.

Про затвердження змін до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р., а 8. 
саме Додаткової угоди № 3 до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р.

Про затвердження змін до Договору № ІСІ-1/11 від 01.06.2011 р. про обслуговування 9. 
активів корпоративного інвестиційного фонду між Товариством та Зберігачем ТОВ «Порт-
фельний інвестор», а саме Додаткової угоди № 4 до Договору № ІСІ-1/11 про обслуговування 
активів корпоративного інвестиційного фонду від 01.06.2011 р.

Про затвердження змін до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах № К-ІСІ-1/11 10. 
від 01.06.2011 р. між Товариством та Зберігачем ТОВ «Портфельний інвестор», а саме Додаткової 
угоди № 1 до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах № К-ІСІ-1/11 від 01.06.2011 р. 

Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть 11. 
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та 
надання відповідних повноважень. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання (вручен-
ня) повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за 
адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44., каб. № 803, відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами член Наглядової ради – Фоміна Валентина Василівна.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй ВЕНЧУРНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД 
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»,
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№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – ста-

ном на 24 годину 22 квітня 2013 року.
Телефон для довідок (048) 7190596.   

Основні показники фінансовогосподарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 188 691 264 208
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 57 058 93 728
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 106 272 92 669

Грошові кошти та їх еквіваленти 17 474 14 719
Нерозподілений прибуток 41 219 137 650
Власний капітал 184 988 263 706
Статутний капітал 141 556 141 556
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3 703 502
Чистий прибуток (збиток) (6431) 8 523
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 296 240 1 265 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 0

Наглядова рада Товариства».  

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Річних загальних зборів акціонерів
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАхОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН»

(місцезнаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37, Код ЄДРПОУ 
32071894) (надалі Товариство), повідомляє, що 26 квітня 2013 року о 12 годині 00 хвилин 
відбудуться Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Каштан» за адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.

Порядок денний:
Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Річних загальних зборів та за-1. 

твердження регламенту роботи Річних загальних зборів Товариства;
Про затвердження звіту Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за 2. 

наслідками його розгляду;
Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за на-3. 

слідками його розгляду;
Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Каштан» за 2012 рік;4. 
Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «СК «Каштан» 5. 

у 2012 році;
Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру;6. 
Про збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вар-7. 

тості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку;
Про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій ста-8. 

рої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;
Про затвердження Статуту ПрАТ «СК »Каштан» в новій редакції, в зв’язку з внесенням 9. 

змін пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вар-
тості акцій;

Про дострокове припинення повноважень Ревізора; 10. 
Про обрання Ревізора, затвердження умов договору із ревізором та обрання особи, 11. 

яка уповноважується на укладання договору із Ревізором.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності 

ПрАТ «СК »Каштан» за 2012 рік (тис. грн.)
Найменування показника період

Звітний Попередній
Усього активів 278823 180456
Основні засоби 7454 8462
Довгострокові фінансові інвестиції 166518 77243
Запаси 8 8
Сумарна дебіторська заборгованість 41209 37740
Грошові кошти та їх еквіваленти 63249 56206
Непокритий збиток - -
Власний капітал 195510 124475
Статутний капітал 92000 71760
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 41373 23285
Чистий прибуток (збиток) 74427 27525
Середньорічна кількість акцій (шт.) 46000 46000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 44

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах, складатиметь-
ся 22 квітня 2013 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких 
зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за місцем проведення 
зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі 
документи, що посвідчують особу. Представникам – належно оформлену довіреність.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що стосуються під-
готовки Річних загальних зборів та порядку денного за адресою: Україна, 01021, м. Київ, 
Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.

Відповідальна особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан» Мотрук Дмитро  
Якович.

Довідки за телефоном: (044) 2499863, (050) 4900015.

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БІОФАРМА»

(код ЄДРПОУ 36273281)
Наглядова рада  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІОФАРМА» (далі по тек-

сту - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться   «26» квітня  2013 р. за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Амосова, 9, актова зала.

Початок зборів о 14.00 годині. Телефон для довідок (044) 5281764. 
Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем  проведення зборів з 13.00 до 13.45 год. 

у день проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або представника. 
- для представників акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повно-

важення посадової особи брати участь у загальних зборах акціонерів (оригінали або нотарі-
ально завірені копії) або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно 
з чинним законодавством України.

- для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних 
зборах акціонерів оформлену згідно з чинним законодавством України.   

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
23.04.2013 р.

Порядок денний загальних зборів:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів. Обрання лічиль-

ної комісії та затвердження її складу.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних  напрямів  
діяльності на 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 

2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
7.Затвердження Договорів, які були укладені Товариством в особі Голови Правління  в   

І кварталі 2013 року. 
8. Затвердження рішень засідання Наглядової ради, які були прийняті  за період діяль-

ності Товариства в І  кварталі 2013 року. 
Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають 

право на участь у загальних зборах мають можливість за адресою: Україна, м. Київ,  
вул. М.Амосова, 9, юридичний відділ. 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів будуть прийматися за 
місцезнаходження Товариства: 03680, Україна, м. Київ,  вул. М.Амосова, 9

Телефон для довідок: (044) 5281764 у робочі дні з 9 до 17 години.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності товариства за 2012 рік

Найменування показника
Період

Звітний 
(в тис. грн.)

Попередній
(в тис. грн.)

  Всього активів 311865 360194
  Основні засоби (за залишковою вартістю) 56912 59004
  Нематеріальні активи  (за залишковою вартістю) 8543 22989
  Незавершені капітальні інвестиції 1621 3723
  Довгострокові фінансові інвестиції 22036 41814
  Запаси 57469 52360
  Сумарна дебіторська заборгованість 124520 137273
  Грошові кошти та їх еквіваленти 5267 969
  Відстрочені податкові активи - 824
   Витрати майбутніх періодів 35497 41238
  Власний капітал 229019  279531
  Статутний капітал 145773 205 340
   Додатковий вкладений капітал 6141 137
   Інший додатковий капітал 35398 43 221
   Вилучений капітал (-) (960)
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 41707 31793
   Забезпечення майбутніх витрат та платежів 1259
  Довгострокові зобов’язання 15468 59375
  Поточні зобов’язання 66119 21288
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) 59 566 600  -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом року

 53544  960

Чисельність працівників на кінець звітного періоду 454 512

Наглядова рада ПрАТ «БІОФАРМА», в особі В. о. Голови Наглядової ради Гриша І.О. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю
«ЗАВОД РЕМТОЧМЕхАНІКА»

(код ЄДРПОУ 03058690) повідомляє, що за результатами рішень Загальних зборів учасників 
(Протокол Загальних зборів №6 від 07.03.2013 року)  затверджено розміри виплат учасни-
кам, які виключені зі складу Товариства на підставі рішення Загальних зборів учасників від 
03.12.2012. Термін звернень Учасників щодо компенсації частки відповідно до ст.54 Закону 
України «Про господарські товариства»  становить 12 місяців з дати прийняття відповідного 
рішення, тобто до 03.12.2013 року. Додаткова інформація за телефоном (044) 248-65-74.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні Акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОФІНАНС»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 37249988

повідомляє про проведення чергових Загальних  зборів акціонерів Товариства, 
яке відбудуться «26» квітня 2013 року о 1700 годині. Реєстрація зборів з 16-20  по 
16-40. Місце проведення: 01015, м. Київ, вул. Московська 46/2

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗБОРІВ:
Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.1. 
Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяль-2. 

ності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товари-3. 

ства в 2012 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 4. 

підсумками діяльності Товариства в 2012 році
Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою Радою Товариства .5. 
Про6.  збільшення  статутного  капіталу  акціонерного  товариства  шляхом при-

ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної  вартості за рахунок до-
даткових внесків.

Про7.  збільшення  статутного  капіталу  акціонерного  товариства  шляхом при-
ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної  вартості за рахунок до-
даткових внесків.

 8. Про затвердження переліку інвесторів,  серед яких  передбачено  розміщення   
акцій,   щодо  яких  прийнято  рішення  про  приватне  розміщення.

Про9.  надання Наглядовій раді Товариства повноважень.
Про надання Директору Товариства10.  повноважень.   

Реєстр акціонерів складено на 24 -00, 22 квітня 2013 року за три робочих дні до 
дати проведення чергових Загальних зборів, відповідно до чинного законодавства..З 
проектом документів щодо проведення загальних зборів акціонерів звертатися до від-
повідальної особи Контуш О.В. за тел. + 38-044-58-91.Акціонери при собі повинні 
мати посвідчення або паспорт, а Представники -  доручення.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності
ПАТ «ПРОФІНАНС» (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній 

Усього активів 50027 9800
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції 50021 9800
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток 4993 -
Власний капітал 14793 9800
Статутний капітал 9800 9800
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 35234 -
Чистий прибуток (збиток) 4993 5
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

 Голова Наглядової ради    Кафлевський Д.О.
Директор     Коптегін А.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧОМЕТАЛУРГІйНА КОМПАНІЯ» 

(далі  Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів
(далі  Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 
участі в Зборах: 25 квітня 2013 року з 11.00 до 11.20.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня 2013 року об 11.30.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 
Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1, перший поверх, конференцзала.
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік склада

ється станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 19 квітня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товари-

ства за 2012 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 

2012 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 

2012 рік. Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження річного, у т.ч. фінансового, звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 

час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 
01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1, перший поверх, конференц-зала, кожного робочого дня з 
09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства.

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

Найменування показника
період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 1 567 157 1 787 094
Основні засоби (залишкова вартість ) 196 111 208 468
Довгострокові фінансові інвестиції 419 815 445 496
Запаси, в т.ч. готова продукція 375 180 461 225
Сумарна дебіторська заборгованість 333 397 412 915
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 889 15 577
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 67 158 (2 009)
Власний капітал 80 297 66 809
Статутний капітал 22 028 22 028
Довгострокові зобов’язання 1 474 -
Поточні зобов’язання 1 485 382 1 720 142
Чистий прибуток (збиток) 69 167 9 289
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 028 125 22 028 125
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 1 101 407 1 101 407
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

50 964 50 914

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 810 882

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефон для довідок: (44) 2067253.
Генеральний директор                                                                            Младен Пейковіч

(місцезнаходження: Україна, 85180, Донецька обл., Костянтинівський район, с. Водяне – 2, 
вул. Зелена, 1А, код ЄДРПОУ – 33380539 ) (надалі – Товариство) повідомляє про про-
ведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня  
2013 року о 10 год. за адресою: Україна, 85180, Донецька обл., Костянтинівський район, 
с. Водяне – 2, вул. Зелена, 1А, ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН», приміщення конференц-
залу.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 9-00 до 09-45. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах- 
22 квітня 2013р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИй):
Звіт голови правління про фінансово - господарську діяльність за 2012рік.1. 
Звіт Ревізора за 2012рік.2. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізора.3. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2012рік.4. 
Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2012рік.5. 
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.6. 

Для реєстрації при собі мати:
- акціонерам- паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на право участі в зборах 

оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з 

документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за 
місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 85180, Донецька обл., Костянти-

нівський район, с. Водяне - 2, вул. Зелена, 1А, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, 
а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голо-
ва правління Бащинський М.Б. Довідки за телефоном: (06272) 61031. 

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо показни-
ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (тис.грн)

Найменування показника Період (тис.грн)
Звітний 2012 р. Попередній 2011 р.

Усього активів 496330 436704
Основні засоби (залишкова варт.) 186834 172838
Довгострокові фінансові інвестиції 2262 1794
Запаси 35754 30842
Сумарна дебіторська заборгованість 215162 142003
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 60
Нерозподілений прибуток (збиток) -84563 -62435
Власний капітал -19358 6391
Статутний капітал 1001 1001
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання 515688 430313
Чистий прибуток (збиток) -22128 -27068
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100050 100050
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1211 1234

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй БЕКОН» 
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№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про скликання чергових (річних) загальних зборів:
Директор

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ГОТЕЛЬ УКРАЇНА»

(далі - Товариство) (місцезнаходження: м. Луцьк, вул. Словацького, 2) повідомляє, що 
чергові (річні) загальні збори акціонерів ПрАТ «Готель Україна» відбудуться «25» квітня  
2013 року за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 2 в приміщенні конференц залу без но
мера.

Початок Зборів об 15:00 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійсню-
ватись в день проведення зборів з 14.30 до 14.55 за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на  
24 годину 19 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: 
1.1.визначення порядку голосування на загальних зборах; 
1.2.обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2012рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2012 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директо-

ра, звіту ревізора за 2012 рік.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2012 рік;
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 2012 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які 

підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства.
- представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та за-

свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування 
на Зборах .

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу ознайомитись 
в робочі дні з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 2 (бухгалтерія) Контакт-
на особа – Гончарук Наталія Миколаївна тел. 0332/780139/

Директор                     Тягунова А.А.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОМТЕхНІКА»
Код ЄДРПОУ 03765045 Чернігівська, область, смт.Козелець, вул..Толстого, буд. 32-А.
Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агропромтехні-

ка» відбудуться 26 квітня 2013 року о 10й годині за адресою: 17000, Україна Чернігівська, 
область, смт.Козелець, вул..Толстого, буд. 32А (кабінет директора ).

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за місцем проведення зборів 26 квіт-
ня 2013 року з 09.00 до 09.45. Право участі у загальних зборах мають акціонери, згідно пе-
реліку акціонерів, складеному на 22.04.2012 р.

Порядок денний.
Обрання голови та секретаря загальних зборів1. 
Обрання лічильної комісії.2. 
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 3. 

2012 рік.
Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік.4. 
Звіт ревізора за 2012 рік.5. 
Затвердження балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік.6. 

Для участі в загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для пред-
ставників акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за місцем знаходження товари-
ства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор това-
риства Кишка Василь Пантелійович.

Отримати додаткову інформацію можна у виконавчому органі товариства або за теле-
фоном: (04646) 2-13-01. 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Агропромтехніка» (тис.грн. )

Найменування показника період
2012 2011

Усього активів 506 504
Основні засоби 380 403
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 18 18
Сумарна дебіторська заборгованість 86 55
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 28
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 332 332
Статутний капітал 185 185
Довгострокові зобов»язання - -
Поточні зобов»язання 9 10
Чистий прибуток ( збиток) (20) (23)
Середньорічна кількість акцій ( шт.. ) 740531 740531
Кількість акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 4 5

Директор ПАТ «Агропромтехніка»     В.П.Кишка

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗМІЇВСЬКИй 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМЕхАНІЧНИй ЗАВОД «ЗМІЇВМЕТАЛОСЕРВІС» 

Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство «Зміївський 
експериментально-механічний завод «Зміївметалосервіс». Організаційно-правова форма 
емітента: Акціонерне товариство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393180. Міс-
цезнаходження емітента: 63460, Харківська обл., Зміївський район, смт.Комсомольське, шосе 
Балаклійське, б.10. Телефон керівника емітента:  0574753300 . Електронна поштова адреса: 
emitent@zemz.org. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://zemz.org/ua/corpinfo/osobl. Вид 
інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій . Дата здійснення дії: 20.03.2013р.

Текст повідомлення:  
Пакет акцій, що належить фізичній особі 1 не змінювався та становить  37 837 акцій, що 

дорівнювало 22,2531% статутного капіталу Товариства, але частка статутного капіталу, що 
відповідає цьому пакету,  зменшилась, та становить  - 0,6558%. Зменшення частки відбу-
лось у зв’язку з збільшенням статутного капіталу Товариства. Фізична особа 2, що володіла 
15165 акціями, що відповідало - 8,9190% статутного капіталу товариства,  придбала пакет 
акцій, в зв’язку з чим стала володіти 2 815 165  акціями, що дорівнює  48,7894%  статутного 
капіталу Товариства. Придбання акцій відбулось в зв’язку з збільшенням статутного капіта-
лу Товариства. I.E.G.INDUSTRIAL ENGINEERING GROUP LIMITED (Кіпр), Лукі Акріта, буд.14,  
м. Лімасол, Ачіа Зоні, 3030, що володіло пакетом  акцій кількістю - 37838 штук, що дорівню-
вало - 22,2537%  статутного капіталу товариства, придбало пакет акцій, в зв’язку з чим 
стало володіти 2 837 838  акціями, що дорівнює 49,1824%  статутного капіталу Товариства. 
Придбання акцій відбулось в зв’язку з збільшенням статутного капіталу Товариства.  
Зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів отримано від депозитарію 
20.03.2013 року. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор                                                    Варченко Олександр Федорович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «ТРАСТ»
(надалі – Банк), місцезнаходження: Україна, м. Київ, 01014, вул. Сергія Струтинського, 8, 

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться  
26 квітня 2013 року о 10:00 год. за адресою: Російська Федерація, 105066, м. Москва,  
вул. Спартаківська, будинок 5, будівля 1.

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проводить-
ся 26 квітня 2013 року з 9:15 год. до 9:45 год. згідно зі зведеним обліковим реєстром влас-
ників цінних паперів (переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів) станом на 22 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Банку за 2012 рік.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії про результати діяльності Банку за 2012 рік.
4. Затвердження звіту Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2012 рік.
5. Затвердження звіту зовнішнього аудитора про підтвердження фінансової звітності 

Банку за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку, одержаного за підсумками фінансово-господарської діяльності 

Банку за 2012 рік.
8. Затвердження складу Ревізійної комісії Банку.
9. Затвердження основних напрямів діяльності Банку.
З усіма документами стосовно порядку денного можна ознайомитись у робочий час за 

адресою: Україна, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, а також через запит щодо надання 
електронних копій документів, який відправляється за адресою info@banktrust.com.ua. До-
відки за телефоном: (+38-044) 502-45-92.

Основні показники
фінансовогосподарської діяльності Банку (тис. грн.):

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 439 778 325 816
Основні засоби 77 898 50 351
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 3 021 1 699
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 670 21 757
Нерозподілений прибуток 111 17
Власний капітал 81 777 81 792
Статутний капітал 69 000 69 000
Довгострокові зобов'язання 193 716 141 923
Поточні зобов'язання 164 285 102 101
Чистий прибуток (збиток) 111 17
Середньорічна кількість акцій (шт.) 69 000 69 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 318 228

Правління Публічного акціонерного товариства Банк «ТРАСТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ»
(місцезнаходження: 07401, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 154, код за ЄДРПОУ – 
02467191) (далі – Товариство) повідомляє про доповнення до порядку денного загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 4 квітня 2013 р. об 11.00 за адресою: 07401, Ки
ївська обл., м. Бровари, вул. Київська, 154, в адмінбудинку, 2й поверх, кімната №1.

Порядок денний доповнюється наступним питанням:
9. Про вчинення Товариством значних правочинів, укладення яких виходить за межі 

компетенції Правління Товариства.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 25 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИ-

ЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-
ПАНІЯ»;

Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство;
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 31793056;
Місцезнаходження емітента: 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Дмитра Кедрина, 28;
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0562) 31-03-84; 38-64-62;
Електронна поштова адреса емітента: Zao_cek@optima.com.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://cek. dp. ua/akczioneram;
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕК-

ТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» повідомляє, що 
20.03.2013 р. на підставі отриманого зведеного облікового реєстру власників цінних 
паперів від Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних 
паперів», стало відомо про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій:

- пакет власника акцій юридичної особи - АТ «Укрексімбанк», місцезнаходження: 
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, б. 127, зменшився з 3406 штук простих іменних 
акцій (0,5129% статутного капіталу) до 0 штук з урахуванням розміру зменшення;

- пакет власника акцій юридичної особи - АВАРТІВО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, місцезна-
ходження: Кіпр, Limassol/Лімассол п/с 3025, 2-й поверх, Нафпліу, 15/ Nafpliou, 15, 2nd 
floor, P.C. 3025, збільшився з 486259 штуки простих іменних акцій до 489665 штук 
(73,7442% статутного капіталу) з урахуванням розміру збільшення.

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

домленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Голова Правління М. В. Корса

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИ-
ЦІЯМИ «ІНТЕРКЕРАМА». Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 
Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт Ювілейне, вул. Байкальська, 2-Б.

Шановні акціонери!
Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Інтеркерама», які 

відбудуться 29 квітня 2013 року о 15:00 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропе-
тровський район, смт Ювілейне, вул. Байкальська, 2-Б, кабінет №13.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 29 квітня 2013 
р. з 14:00 до 14:50 год. за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, 
смт Ювілейне, вул. Байкальська, 2-Б, кабінет №13.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметь-
ся відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів 
акціонерів, тобто на 24:00 год 26.04.2013 року.

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

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

рання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря за-
гальних зборів акціонерів.

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

3. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 
2012 рік.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2012 рік.
5. Затвердження річного балансу Товариства та звітів Генерального директора та 

Ревізора.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Інтеркерама» (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

2012 рік 2011 рік
Усього активів 686 314 692 802
Основні засоби 341 985 346 817
Довгострокові фінансові інвестиції 815 53
Запаси 150 327 134 656
Сумарна дебіторська заборгованість 127 533 111 782
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 534 4 290
Нерозподілений прибуток 148 387 73 537
Власний капітал 229 034 151 907
Статутний капітал 427 427
Довгострокові зобов’язання 423 141 469 113
Поточні зобов’язання 34 139 71 782
Чистий прибуток (збиток) 74 850 45 807
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
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) 497 494
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайо-

митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Озна-
йомлення з матеріалами відбувається до 29 квітня 2013 року за адресою: Дніпропетровська 
область, Дніпропетровський район, смт Ювілейне, вул. Байкальська, 2-Б, кабінет №13.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Босенко Юлія Григорівна 
– юрист Товариства.

Довідки за телефоном: (056) 790-10-16.
В. о. Генерального директора ПрАТ «Інтеркерама»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СПЕЦСПЛАВ». Місцезнаходження товариства згідно його стату-
ту: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Казакевича, буд. 6 кв. 265.

Шановні акціонери!
Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «СПЕЦСПЛАВ» повідомляє 

Вас, що 29 квітня 2013 року об 11:00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 1Д 
в приміщенні адміністративної будівлі ПрАТ «Спецсплав» (кімната переговорів), відбудуть-
ся Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 29 квітня 2013 року 
з 10:30 до 10:50 за місцем проведення загальних зборів. Реєстрація акціонерів та їх представни-
ків для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до 
дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год 23.04.2013 року.

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

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Об-
рання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря за-
гальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального Директора Товариства про підсумки фінансово господарської ді-
яльності за 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 рік.

3. Звіт та висновки Ревізора про фінансово господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора та Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження плану розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік та нормативів 

розподілу прибутку на 2013 рік.
7. Затвердження значних правочинів.

Основні показники фінансово господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника 2011 рік 2012 рік
Усього активів 4017,0 3605,0
Основні засоби 581,2 248,7
Довгострокові фінансові інвестиції 102,3 102,3
Запаси 1086,0 1037,8
Сумарна дебіторська заборгованість 2140,2 1257,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 23,3 160,0
Нерозподілений прибуток 3281,8 2393,1
Власний капітал 3385,8 2497,1
Статутний капітал 104,0 104,0
Довгострокові зобов’язання          -           -
Поточні зобов’язання 631,2 1107,8
Чистий прибуток (збиток) 119,1  -394,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4160 4160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)         - -        
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду          - -        
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  42  34

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 
Ознайомлення з матеріалами відбувається до 29 квітня 2013 року з понеділка по четвер, з 
08.00 год. до 17.00 год. (Обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: м. Дніпро-
петровськ, вул. Курсантська, 1Д, Приватне акціонерне товариство «СПЕЦСПЛАВ». Відпо-
відальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Чорна Ірина Сергіївна.

25 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для 
участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (0562) 35-50-25.
Генеральний директор Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ 

ХЛIБОКОМБIНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента:  Публiчне акцiонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00381870;
1.4. Місцезнаходження емітента: 61029, м. Харкiв, Салтiвське шосе, 129;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 738-60-00, (057) 738-60-00;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: saltovhleb@ukrpost.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: http://sloboda.nr-avers.com.ua/;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Посадова особа виконуючий обов’язки генерального директора Канiвець Олена Анатолiївна 

(паспорт: серiя ММ номер 662057 виданий 1 МВМ Жовтневого РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 25.11.2000 р.) звiльнена 20.03.2013 р. згiдно поданої заяви. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 08.01.2013 р. Рiшення прийня-
то Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства б/н вiд 
20.03.2013 р.). Посадова особа генеральний директор МартинюкСергiй Михайлович (паспорт: 
серiя КТ номер 023611 виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернiвецькiйобластi 
11.05.2010 р.) призначена з 21.03.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: автослюсар (РПБТ «Южтранс-
строй»), водiй (Харкiвський ДОК, Головне АТП ПАО ХОПС), приймальник посуду (Фрунзен-
ськийпродторг), накатчик (Виробничий кооператив «Вернiсаж»), директор виробництва 
(«Ластоник ЛТД»), бригадир (Виробничий кооператив), заступник директора з транспор-
ту (МАТ ЗТ «Денка - Агро»), директор (МАТ ЗТ «Денка - Агро»), менеджер зi збиту (ЗАТ 
«Хлiбзавод «Салтiвський»), директор (ТОВ «ТД «Астрея»), заступник генерального дирек-
тора (ПрАТ «Хлiбзавод «Салтiвський»), заступник директора (ПАТ «Хлiбокомбiнат «Слобо-
жанський»), генеральний директор (ПрАТ «Хлiбзавод «Салтiвський»), виконавчий директор 
(ПрАТ «Хлiбзавод «Салтiвський»). Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Про-
токол б/н вiд 20. 03. 2013 р.).

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3. 2. Найменування посади

Генеральний директор Мартинюк Сергiй Михайлович

До уваги акціонерів!

ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРО» 

(надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ: 20283046), яке знаходиться за адресою: м. 
Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 4, повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «26» квітня 2013 року об 11:00 годині 
за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 4, при-
міщення актового залу.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10:00 
до 10:45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «22» 
квітня 2013 року станом на 24 годину

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 

2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяль-

ності за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік та прийняття рі-

шення про розподіл прибутку або про порядок покриття збитків Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
8. Затвердження інших внутрішніх положень Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити-

ся під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо порядку денного таких зборів можна 
ознайомитися за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вул. Пе-
тровського, 4, приймальня, щодня з 10:00 до 12:00 години шляхом подання попередньої 
письмової заяви в довільній формі. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Голова правління Маханько 
Валентин Геннадійович.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р. 

Усього активів 886,8 931,1
Основні засоби 858,6 905,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5,5 5,0
Сумарна дебіторська заборгованість 19,9 17,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,8 3,3
Нерозподілений прибуток (344,3) (315,1)
Власний капітал 813,2 842
Статутний капітал 138,8 138,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 73,6 88,7
Чистий прибуток (збиток) (29,2) (55,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 555216 555216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 3
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, пред-

ставникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, засвідчену згідно ви-
мог чинного законодавства.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ». Місцезнаходження това-
риства згідно його статуту: Україна, Дніпропетровська обл., 53213, м. Нікополь, пр. Труб-
ників, 14.

Шановний акціонер!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Центральний універмаг» (ПрАТ 

«ЦУМ») повідомляє Вас, що 30 квітня 2013 року о 14:00 годині в приміщенні колишньої 
кав’ярні ПрАТ «ЦУМ» за адресою: 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, відбудуться чергові 
загальні збори акціонерів Товариства.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, що мають право на участь у загаль-
них зборах – 24 година 24 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 30 квітня 2013 року з 13:00 год. до 13:30 год. за адресою: 53213, м. Нікополь, 
пр. Трубників, 14.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2012 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи за 2012 р. та затвердження 

нормативів розподілу прибутку на 2013 р.
6. Про дивіденди за 2012 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства «Центральний універмаг» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний (2012 рік) Попередній (2011 рік)
Усього активів 6232 5513
Основні засоби 5320 4616
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 403 434
Сумарна дебіторська заборгованість 45 16
Грошові кошти та їх еквіваленти 137 135
Нерозподілений прибуток 3759 3161
Власний капітал 4839 4241
Статутний капітал 237 237
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1393 1272
Чистий прибуток (збиток) 598 200
Середньорічна кількість акцій, шт. 23723 23723
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт. 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 87 87
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до 

дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акціонерам право ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
за адресою: 53213, м. Нікополь, пр. Трубників, 14, щоденно (крім суботи та неділі) з 
10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день прове-
дення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою 
за порядок ознайомлення із зазначеними документами зборів є уповноважена особа 
Товариства - член правління Товариства Степанова Ніна Петрівна. Телефон для до-
відок: (05662) 2-25-51.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує осо-
бу; а представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність на участь у 
зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Центральний універмаг»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» 
(далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ле-

ніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» 
повідомляє, що «29» квітня 2013 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. 
Леніна, буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем прове-
дення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства 
– 23.04.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів То-

вариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.
7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення 
характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

звітний попередній 

Усього активів 11488,9 29502,3

Основні засоби 1,6 -

Довгострокові фінансові інвестиції 2080,0 2080,0

Запаси - -

Сумарна дебіторська заборгованість 9407,2 17783,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,8

Нерозподілений прибуток 3,1 1,9

Власний капітал 8403,1 8101,9

Статутний капітал 8400,0 8400,0

Довгострокові зобов’язання - -

Поточні зобов’язання 3085,8 20577,9

Чистий прибуток (збиток) 1,2 1,4

Середньорічна кількість акцій (шт.) - -

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також 
безпосередньо в день проведення зборів, акціонер має можливість ознайомитися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 
буд. 30, кім. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів То-
вариства з документами – Підвалюк О. В. 

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє про те, що річні загальні 
збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»; ЄДРПОУ: 33516425; місцезна-
ходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 
30 (далі – «Товариство») відбудуться 29 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: місто 
Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 30, 3 поверх, кімната 304. Реєстрація акціонерів від-
будеться з 14:00 до 14:45 години за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
акціонерів 23 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Визначення та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Компанії з управління активами про результати діяльності Товариства за 2012 рік та 

визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік та перший квартал 2014 року.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік. Затвердження розміру 

річних дивідендів.
6. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами На-

глядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження рішення про розірвання договору про управління активами з ПрАТ КУА 
«АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».

12. Затвердження додаткової угоди до договору про управління активами з ПрАТ КУА 
«АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».

13. Затвердження договору з компанією з управління активами.
14. Затвердження договору про зміну договору про обслуговування зберігачем активів 

інститутів спільного інвестування та договору про відкриття рахунку у цінних паперах.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством про-

тягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РАТИБОР»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХАРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

(далі – Товариство)
Місцезнаходження емітента: 61029, Харківська область, м. Харків, Московський район, 

шосе Салтівське, 129.
Дата та час проведення зборів: 26 квітня 2013 р. о 13:00.
Місце проведення зборів: 61029, Харківська область, м. Харків, Московський район, 

шосе Салтівське, 129 (4 поверх, конференц-зал).
Час та місце реєстрації учасників: з 12:00 до 12:45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 

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

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів ак-
ціонерів.

2. Звіт виконуючого обов’язки генерального директора Товариства за підсумками ді-
яльності у 2012 році.

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

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

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

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

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тися під час підготовки до загальних зборів за адресою: 61029, Харківська область, м. Хар-
ків, Московський район, шосе Салтівське, 129 (4 поверх, конференц-зал). Посадова особа 
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мороз 
Наталія Олександрівна.

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

Тел. для довідок: (057) 710-50-40.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

звітний попередній 

Усього активів 71881,7 58121,2

Основні засоби 57833,1 57801,8

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 2631,0 16,7

Сумарна дебіторська заборгованість 11160,7 295,4

Грошові кошти та їх еквіваленти 118,1 4,3

Нерозподілений прибуток 48551,0 50627,9

Власний капітал 53084,3 55161,2

Статутний капітал 1170,2 1170,2

Довгострокові зобов’язання 1501,3 1501,3

Поточні зобов’язання 17296,1 1458,7

Чистий прибуток (збиток) (2076,9) -109,6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 4680824 4680824

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій про-
тягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 312 6
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№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «БУДДЕТАЛЬ». Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 
Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Промислова, 21.

Шановні акціонери!
Правління Публічного акціонерного товариства «БУДДЕТАЛЬ» повідомляє Вас, що 25 квітня 

2013 року о 10:00 годині за адресою: 51700, Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Промис-
лова, 21, (Будівля управління ПАТ «Буддеталь») відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 25 квітня 2013 року з 09:00 
год. до 09:50 год. за адресою: 51700, Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Промислова, 21, 
(Будівля управління ПАТ «Буддеталь»). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загаль-
них зборів акціонерів, тобто на 24:00 год 19.04.2013 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Об-
рання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря за-
гальних зборів акціонерів.

2. Затвердження рішень Наглядової ради.
3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 

рік та основні напрямки розвитку на 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товари-

ства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління та 

звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
Публічного акціонерного товариства «Буддеталь»

Найменування показника 2011 рік 2012 рік
Усього активів 4158 1605
Основні засоби 2027 1501
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 451 -
Сумарна дебіторська заборгованість 1667 97
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 7
Нерозподілений прибуток -945 -2050
Власний капітал 694 694
Статутний капітал 171 171
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4238 2790
Чистий прибуток (збиток) -396 -97
Середньорічна кількість акцій (шт.) 684800 684800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 2

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Озна-
йомлення з матеріалами відбувається до 25 квітня 2013 року з понеділка по четвер, з 08:00 год. 
до 17:00 год. (Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: 51700, Дніпропетровська 
обл., м. Вільногірськ, вул. Промислова, 21, Публічне акціонерне товариство «Буддеталь». Відпо-
відальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Пойденко Любов Адамівна – Головний 
бухгалтер Товариства. 25 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації 
для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (05653) 5-06-85; факс: (05653) 3-64-72.
Правління Товариства

16. Зміна місцезнаходження Товариства.
17. Затвердження змін до Регламенту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника
період

2012 2011
Усього активів 1 455 492 1 339 505
Основні засоби - -
Поточні фінансові інвестиції 830 204 1 301 577
Запаси - -
Інша дебіторська заборгованість 4 500 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 3
Нерозподілений прибуток 452 811 266 198
Власний капітал 1 361 585 1 206 433
Статутний капітал 50 370 50 370
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 93 907 133 072
Чистий прибуток (збиток) 186 613 522 246
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5 037 5 037

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 125 -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

31 461 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: ак-

ціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі в річних 
загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством. Представникам акці-
онерів юридичних осіб які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення – паспорт 
та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

З проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись за запитом з поне-
ділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 години, за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 
30. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Наглядової ради 
Товариства Барбуль Олександр Олегович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення.

Кожен акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в 
письмовій формі за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 30, у термін, 
передбачений Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI. 
Телефони для довідок: (056) 373-83-26.

Голова Наглядової ради Товариства ПАТ «ЗНКІФ «РАТИБОР» О. О. Барбуль

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 
ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
местонахождение: 95047, АР Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, 8/5, извещает, что годо-

вое (очередное) собрание акционеров Общества состоится 27 апреля 2013 г. в 10 ч. 00 мин., 
по адресу: 95047, АР Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, 8/5, ПАО «Симферопольский завод 
сельскохозяйственного машиностроения», в столовой завода, расположенной на 1-ом этаже.

Повестка дня:
1. Об утверждении персонального состава секретариата и счетной комиссии общего собрания.
2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах хозяйственно-финансовой 

деятельности Общества за 2012 год и основных направлениях деятельности Общества на 2013 год.
3. Об утверждении отчета Наблюдательного совета о работе за 2012 год.
4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
5. О результатах аудиторской проверки за 2012 год.
6. Об утверждении годового отчета и баланса Общества за 2012 год.
7. О распределении прибыли и убытков Общества за 2012 год, утверждении планового 

распределения прибыли на 2013 год.
8. О предварительном утверждении значительных правочинов: договоров купли-про-

дажи и комиссии с участием Общества, предметом которых является имущество, рыночная 
стоимость которого превышает 50% стоимости активов общества по данным последней 
годовой финансовой отчетности.

9. О прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Общества. Об утвержде-
нии количественного состава членов Наблюдательного совета Общества.

10. О внесении изменений в устав Общества.
Дата составления перечня акционеров, имеющих право участвовать в проведении со-

брания: 23 апреля 2013 года.
Регистрация участников собрания 27 апреля 2013 года с 08 ч. 15 мин. до 09 ч. 45 мин 

по месту проведения общего собрания акционеров. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность. Представителям акционеров дополнительно необходимо иметь дове-
ренность на право участия в собрании, заверенную только хранителем, депозитарием или 
нотариусом.

Сообщаем, что с материалами и результатами по всем вопросам повестки дня общего 
собрания Вы сможете ознакомиться на нашем веб–сайте: www.sim-selmash.com.

Уведомляем, что с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам 
повестки дня собрания, можно ознакомиться по местонахождению Общества: г. Симферо-
поль, ул. Узловая, 8/5, 3 этаж, отдел «Бухгалтерия», в рабочие дни: понедельник – пятница 
с 9:00 до 16:00 ч., перерыв на обед с 12:00 до 12:30 ч., а в день проведения собрания 
по месту их проведения. Должностное лицо, ответственное за ознакомление акционе-
ров: финансовый директор - главный бухгалтер Общества Чепурная Наталия Николаевна. 
Справки по телефонам: (0652) 48-59-18, факс – (0652) 48-46-13.

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

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Всього активів 46845 49273
Основні засоби 14720 15480
Довгострокові фінансові інвестиції 3350 3350
Запаси 4225 4540
Сумарна дебіторська заборгованість 11320 11527
Грошові кошти та їх еквіваленти 132 200
Власний капітал 40845 39458
Нерозподілений прибуток 9344 7957
Статутний капітал 6678 6678
Довгострокові зобов‘язання 580 580
Поточні зобов’язання 5420 7789
Чистий прибуток (збиток) 1387 385
Середньорічна кількість акцій, (шт.) 26712000 26712000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 315 320
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМХЛІБ»
(місцезнаходження: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б. 51-а)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 

квітня 2013 року о 15:00 год. за адресою: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севасто-
польська, б. 51-а, актовий зал.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів та 

затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку (покриття збитку) То-

вариства за 2012 рік.
6. Обрання та відкликання посадових осіб органів управління та контролю.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кримхліб» (тис. грн.) 

Найменування показників
Період

2012 2011
Усього активів 311655 291236
Основні засоби 130237 136793
Довгострокові фінансові інвестиції - 4346
Запаси 7991 8998 7991
Сумарна дебіторська заборгованість 154109 93820
Грошові кошти та їх еквіваленти 3065 3243
Нерозподілений прибуток (збиток) -46804 -23294
Власний капітал 32988 58285
Статутний капітал 10095 10095
Довгострокові зобов’язання 58474 98785 58474
Поточні зобов’язання - 179882 174477
Чистий прибуток (збиток) -23059 -7836
Середньорічна кількість акцій (шт.) 40381000 40381000
Кількість власних акцій, викуплений протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 2715 1977
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 25 

квітня 2013 року з 13 год. 45 хв. до 14 год. 40 хв.
Для участі в чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для пред-

ставника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформ-
лене згідно вимог діючого законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 
квітня 2013 р.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами в робочі дні щоденно з 9:00 
до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00), пов’язаними з порядком денним зборів, а також в день 
проведення зборів до початку зборів за адресою: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Севастопольська, б. 51-а, приймальня. Посадова особа Товариства, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами є фінансовий директор товариства Савінова 
Л. Л. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої 
пропозиції, щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної вище дати 
скликання зборів. Телефон для довідок: (0652) 55-04-60.

Генеральний директор А. І. Редька

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КАРАВАЙ» (далі – Товариство)

Місцезнаходження емітента: 61153, Харківська область, м. Харків, Московський район, 
вул. Гвардійців Широнінців, 1А.

Дата та час проведення зборів: 29 квітня 2013 р. о 13:30.
Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Біологічна, 4-б, актовий зал.
Час та місце реєстрації учасників: з 12:00 до 13:15 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 

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

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження регла-
менту роботи загальних зборів.

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

ками роботи Товариства у 2012 році.
7. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства.
З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомити-

ся під час підготовки до загальних зборів за адресою: 61153, Харківська область, м. Харків, 
Московський район, вул. Гвардійців Широнінців, 1А, офіс ПАТ «КАРАВАЙ». Посадова осо-
ба Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Деркач 
Руслан Іванович.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - до-

кумент, що посвідчує особу і доручення, оформлене у встановленому порядку.
Тел. для довідок: (057) 710-50-40.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

звітний попередній 
Усього активів 3443
Основні засоби 1605,0 1778
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 98,7 179
Сумарна дебіторська заборгованість 1258,117 1286
Грошові кошти та їх еквіваленти 51,3 1
Нерозподілений прибуток -15624,0 -15376
Власний капітал -8675,5 -8427
Статутний капітал 3503 3503
Довгострокові зобов’язання 3445,8 -
Поточні зобов’язання 8006,3 11871
Чистий прибуток (збиток) -248,2 -2074
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14010908 14010908
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних ак-
цій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 3

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

(ЄДРПОУ: 00951971; місцезнаходження: 95051, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Еле-
ваторна, б. 14) Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 25 квітня 2013 року о 11:00 год. за адресою: 95051, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Елеваторна, б. 14, актовий зал.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів та 

затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт та висновки Наглядової ради про роботу Товариства за 2012 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 

рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку (покриття збитку) То-

вариства за 2012 рік.
6. Обрання та відкликання посадових осіб органів управління та контролю Товариства.

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

Найменування показника
Період

2012 2011
Усього активів 122317 138598
Основні засоби 25338 26787
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1565 1454
Сумарна дебіторська заборгованість 77792 60909
Грошові кошти та їх еквіваленти 13036 45578
Нерозподілений прибуток (збиток) -4269 -5569
Власний капітал - -
Статутний капітал 5542 5542
Довгострокові зобов’язання 35713 28615
Поточні зобов’язання 56059 74548
Чистий прибуток (збиток) -4269 -5923
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22169288 22169288
Кількість власних акцій, викуплений протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Численність працівників на кінець періоду (осіб) 230 243
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 25 

квітня 2013 року з 09:30 до 10:40 год.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника 

акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно 
вимог діючого законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 
квітня 2013 р.

До дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, 
пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 95051, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Елеваторна, б. 14, приймальня, з 9:00 до 13:00 год. Відповідальною особою за порядок озна-
йомлення акціонерами із зазначеними документами є Генеральний директор. Також за цією 
адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо по-
рядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Телефон для довідок: (0652) 25-22-60.
Генеральний директор С. В. Отрощенко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»

(код 20264089; м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14) повідомляє про проведення за-
гальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 25 квітня 2013 року о 12:00 за 
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14, к. 32.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 25 квітня 2013 року за указаною адресою з 
11:00 до 11:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 
квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних 

зборів акціонерів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 

результатами діяльності у 2012 році.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Това-

риства за результатами діяльності у 2012 році.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та 

відповідну довіреність.
Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, 14, кімната № 1) у робочі дні з 15:00 до 17:00.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
Тихоненко В. М., тел.: (056)745-97-70.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
станом на 31.12.2012 року (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 11430 4823

Основні засоби, нематеріальні активи 6396 3926

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 43 7

Сумарна дебіторська заборгованість 4676 652

Грошові кошти та їх еквіваленти 315 238

Нерозподілений прибуток -3930 -3932

Власний капітал -3100 -3102

Статутний капітал 801 801

Довгострокові зобов’язання 13396 7319

Поточні зобов’язання 1134 606

Чистий прибуток (збиток) 2 (3680)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 80096 80096

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

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 79 74
Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Генеральний директор А. В. Будяк

21 березня 2013 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ»

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 29 квітня 2013 року 
о 10:00 год.

Порядок денний:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Переобрання органів управління.
Місце проведення загальних зборів: 34300, Рівненська обл., м. Володимирець, вул. 

Шкільна, 19, каб. № 1.
Реєстрація учасників зборів: 29 квітня 2013 р. з 9:00 до 9:45 год. за місцем проведення 

зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 23 квітня 2013 р.
При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника зборів.
Відкриття зборів: 29 квітня 2012 року о 10:00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства щоденно з 9:00 до 10:00 год.
Контактний телефон: (03634) 2-42-46.

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

Найменування показника
Період

Звітний 2012 р. Попередній 2011 р.
Усього активів 771,0 822,9
Основні засоби 699,8 726,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 22,7 31,5
Сумарна дебіторська заборгованість 25,8 60,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,5 4,1
Нерозподілений прибуток -185,1 -133,2
Власний капітал 767,0 818,9
Статутний капітал 37,5 37,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4,0 4,0
Чистий прибуток (збиток) -51,9 -42,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150137 150137
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних ак-
цій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 13
Правління 

ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА КОЛЕКТ»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Факторингова Ком-

панія «Дельта Колект»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37717363;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 

Індустріальний район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 788-37-16;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@deltakolekt.dp.ua;
1.7. Веб-сайт емітента: www.deltakolekt.dp.ua;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: немає;
1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників, які володіють 10% акцій і 

більше у статутному капіталі товариства.
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 19.03.2013 р. від депозитарію ПАТ «НДУ» був отриманий зведений об-
ліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни влас-
ників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв’язку з чим:

2.1. Пакет власника акцій становить 10 і більше відсотків загальної кількості голосуючих 
акцій: не має;

2.2. Пакет власника акцій став меншим 10 відсотків загальної кількості голосуючих акцій: не має;
2.3. Пакет власника акцій зріс або зменшився, але становить не менше 10 відсотків за-

гальної кількості голосуючих акцій:
2.3.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРИГ-СТРИМ» (код 38300369) 

місцезнаходження: 49022, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Самарський район, 
ВУЛИЦЯ ОКЕАНСЬКА, будинок 2, офіс 1:

2.3.1.1. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 16,8592% (21580100 шт.);
2.3.1.2. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 10,8920% (13942018 шт.).
2.4. Інформація «Дата зміни» в таблиці, яка розкривається шляхом розміщення в 

ЕСКРІН, «Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій» не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру депози-
тарію, отриманого на запит емітента.

2. 5. Підстава зміни пакетів власників акцій - придбання чи відчуження вказаною особою 
акцій емітента.

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

відомленні.
3.2. Найменування посади

Директор Кулієва Світлана Сергіївна

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37842648;
1.4. Місцезнаходження емітента: 83015, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський 

район, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 102;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 789-25-68;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 37842648@emitent.net.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.shidna.com;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що 20.03.2013 р. емітентом від ПрАТ «ВДЦП» був отриманий зведений об-
ліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися зміни власників 
акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв’язку з чим: Пакет 
власника акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій: не має; Пакет власника акцій 
став менше 10 відсотків голосуючих акцій: МАРКТОЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Беліз (Код 39648), 
місцезнаходження: Беліз-Беліз BELIZE CITY 60 Market square, P.O. BOX 364- пакет акцій змен-
шився на 3,2705 % (19623000 штук) та становить 7,2628 % (43577000 штук); Пакет власника 
акцій збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій: не має.

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

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

Генеральний директор Калінчук Аліна Юріївна
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 25 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПАТ «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ» повідомляє про доповнення до 
інформації про проведення загальних зборів, опублікованої в №43 від 04.03.2013 р.

Включити до порядку денного пункт:
Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів: обрання голови та секретаря, 

обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту.
Загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2013 року в 12:00 за місцезнаходжен-

ням акціонерного товариства за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 4, III 
поверх, актова зала.

Дата складання акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 година 8 квітня 
2013 р. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 11:45. Для участі в зборах акціонерам необхідно 
мати паспорт, уповноваженим особам – паспорт і доручення, оформлене відповідно до 
діючого законодавства.

Телефон для довідок: (056) 794-34-05, 794-34-01.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ»

(код ЄДРПОУ: 01558709; місцезнаходження: Україна, 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, 
пр. Леніна, 86) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ» відбудуться «25» квітня 2013 року о 17:00 год. 
за адресою: Україна, 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Леніна, 86, у приміщенні №1 (чер-
воний куточок). Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 16:20 
до 16:50 год. «25» квітня 2013 року за місцем проведення чергових загальних зборів. Відпо-
відно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах акціонерів, складається на 24:00 годину «19» квітня 2013 р.

Порядок денний:
1. Про обрання Секретаря зборів та обрання членів Лічильної комісії чергових загаль-

них зборів акціонерів.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 

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

ства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства 

за 2012 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ» повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі 
та голосування на чергових загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

З документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх пред-
ставники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Україна, 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Леніна, 86, у робочі дні, робочий час 
у приміщенні №1 (червоний куточок) (а в день проведення Зборів без подання письмового за-
питу – також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються 
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фі-
зичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного 
облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. Від-
повідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами 
– Музика Ю. С., телефони для довідок: (06252) 5-15-98.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ» (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

звітний 2012 рік попередній 2011 рік 
Усього активів 5021,0 3796,1
Основні засоби 4474,0 3461,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 103,6 94,7
Сумарна дебіторська заборгованість 112,9 64,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 330,5 176,5
Нерозподілений прибуток 4268,2 3120,0
Власний капітал 665,6 627,7
Статутний капітал 11,6 11,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 75,6 37,4
Чистий прибуток (збиток) 1185,8 757,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1105 1105
Кількість власних акцій, викуплених протягом пе-
ріоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 26
Наглядова рада ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МАШТЕХКОМПЛЕКС» 
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2013 р. о 10:00 за 

адресою: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71 (актовий зал). Реєстрація акціонерів здійсню-
ється за місцем проведення зборів з 8:45 до 09:45. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах станом на 18 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльність товариства за 

2012 рік. Основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства, та порядку розподілу прибутку (покриття 

збитку) за 2012 рік.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт,представникам акціонерів 

паспорт та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства. З документами, 
пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися 
за місцем проведення зборів: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71, у робочі дні з 12:00 до 
15:00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Го-
лова Правління Лобанов Олег Валерійович. Довідки за телефоном: (0522) 22-76-16.

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

Найменування показника
період

Звітний Попередній 
Усього активів 1548 1804
Основні засоби 1474 1393
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 74 93
Сумарна дебіторська заборгованість 41 (-1039)
Грошові кошти та їх еквіваленти 78 78
Нерозподілений прибуток (-1229) (-882)
Власний капітал 1164 1411
Статутний капітал 1303 1303
Довгострокові зобов’язання 7 7
Поточні зобов’язання 460 386
Чистий прибуток (збиток) (-1229) (-882)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5213760 5213760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протя-
гом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11
Голова правління ПАТ « КПКТІ Маштехкомплекс» О.В. Лобанов

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»
На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ  про проведення загальних зборів акціонерів  

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗГАЗ» призначених на 06.04.2013 року, яке було опубліковане  
28.02.2013 року у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» № 41 (1545), ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗГАЗ » інформує  про основні показники 
фінансово-господарської діяльності товариства  за 2011 - 2012р.р. (тис.грн.).

Найменування показника період
2012р.* 2011р.

Усього активів 729831 760223 
Основні засоби 312894 287788 
Довгострокові фінансові інвестиції 1048  1048
Запаси 20268 18403 
Сумарна дебіторська заборгованість 166916 260807 
Грошові кошти та їх еквіваленти 197838 172765 
Нерозподілений прибуток 28390 74471
Власний капітал 327302 365688 
Статутний капітал 2456  2456
Довгострокові зобов’язання 40039  47004
Поточні зобов’язання 332406 320270 
Чистий прибуток (збиток) 85203 60180 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 861720 861720
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) 5902 6007

* Попередні дані.   Остаточна  інформація, підтверджена аудиторським висновком,  буде 
надана на загальних зборах акціонерів. 

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОКОН» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Локон»
1.2 Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14243404
1.4 Місцезнаходження емітента: 14005, м. Чернігів, проспект Миру, 53; 1.5 Міжміський код, 

телефон та фак: (04622)55482; 1.6 Електронна поштова адреса: lokon_10@ukr.net; 1.7 Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується: http://detinec.com.ua/locon

1.8 Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення. 20.03.2013 від депозитарію одержано зведений обліковий реєстр 
власників іменних цінних паперів на підставі якого повідомляю: акціонер-фізична особа 
збільшив кількість акцій на 7938 шт. Розмір його пакету - 7939 акцій, що становить 25,6461% 
статутного капіталу. Інша фізична особа-акціонер зменшив кількість голосуючих акцій на 
4848 акцій, розмір його пакету - 0 акцій, що становить 0% статутного капіталу. У ще однієї 
фізичної особи-акціонера кількість акцій не змінилася - 22058 шт., що становить 71,256% 
статутного капіталу емітента.

3. Підпис. Голова правлiння Кириченко Н.Д. підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИй» 

(код ЄДРПОУ 14231468) (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових за-
гальних зборів акціонерів (далі – збори) за ініціативою Наглядової ради, які відбудуться  
«23» квітня 2013 р. об 11.00 за адресою Товариства: м. Чернігів, проспект Миру, 68 на  
18му поверсі готелю «Градецький», каб. «Конференцзал». Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 17.04.2013. Реєстрація відбу-
деться за тією ж адресою 23.04.13 з 10:00 до 10:50. 

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії зборів та затвердження регламенту роботи зборів.1. 
Обрання Голови та секретаря зборів.2. 
Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.3. 
Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.4. 
Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.5. 
Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік.6. 
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.7. 
Затвердження умов договорів, що укладаються з членами органів управління, вста-8. 

новлення розміру їх винагороди.
Основні показники

фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника 2011 рік 2012 рік

Усього активів 3442 3346
Основні засоби 3360 3271
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14 14
Сумарна дебіторська заборгованість 48 38
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3
Нерозподілений прибуток -1992 -2506
Власний капітал 2431 1917
Статутний капітал 700 700
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 947 1359
Чистий прибуток (збиток) -372 -514
Середньорічна кількість акцій (штук) 13997200 13997200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 53 48

До дати проведення зборів Товариства усі акціонери можуть ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з понеділка 
по п’ятницю з 10.00 по 15.00 за місцезнаходженням Товариства в каб. 204, а в день прове-
дення зборів – в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Голова правління Полосьмак В.М., тел. для довідок: 
(04622) 4-45-26, 661-361. Пропозиції до порядку денного зборів подаються в порядку, пе-
редбаченому ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Для участі в загальних збо-
рах необхідно мати документи, що посвідчують особу акціонера чи повноваження його 
представника. 

Підтверджую достовірність наданої інформації  Голова правління Полосьмак В.М.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

(76000, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164 
код за ЄДРПОУ: 05495880 (надалі - Товариство)
повідомляє що  «26» квітня 2013 року об 11.00

за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 164  
(приміщення ПАТ ''Будівельні матеріали')

відбудуться чергові загальні збори акціонерів
Порядок денний:

Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обран-1. 
ня та затвердження складу лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності То-2. 
вариства за 2012 рік. 

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

Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 
Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2012 році.6. 
Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних правочинів. Надання 7. 

відповідних повноважень уповноважному органу по вчиненню значних правочинів. Поперед-
нє схвалення значних правочинів.

Про передачу будівлі житлового будинку, що знаходиться за адресою: с. Крихівці,  8. 
вул. Кераміків 6.

Основні показники  фінансовогосподарської діяльності товариства (тис.грн) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів                              22894 23929

Основні засоби                              9639 7051
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси                                      3340 4539
Сумарна дебіторська заборгованість 8455 8765
Грошові кошти та їх еквіваленти             1256 65
Нерозподілений прибуток                     310 -89
Власний капітал                             7739 8045
Статутний капітал                           1701 1701
Довгострокові зобов'язання                  - -
Поточні зобов'язання                        14875 15884
Чистий прибуток (збиток)                    305 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6805176 6805176
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)      100 100

Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом 
на 24 годину 22.04.2013 року. З матеріалами, що стосуються підготовки до проведення  за-
гальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Гетьмана Мазепи, 164 в робочий час. (відповідальна особа Сапіжак О.Ю.) 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМІННИй ЗАВОД «БОРТНИЧІ»

(надалі – Товариство), місцезнаходження: Київська обл., Бориспільський р-н, 
с. Щасливе, вул. Л.Українки, 15, запрошує Вас прийняти участь у чергових Загаль-
них зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2013 року о 1000 год. 
за адресою: Київська область, смт. Бородянка, вул. Паркова, буд. 1а.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться 24 квітня 
2013 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів з 9-00 до 9-45 год. 
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у за-
гальних зборах Товариства – станом на 24 годину 18.04.2012 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
Обрання членів Лічильної комісії.1. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.2. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства, одержаних 3. 

у 2012 році.
Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.4. 
Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік.5. 
Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.6. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-7. 

ства за 2012 рік, звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та звіту Ре-
візійної комісії Товариства за 2012 рік.

Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками ау-8. 
диту річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який по-
свідчує особу), представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком ден-
ним загальних зборів акціонерів, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,  
с. Щасливе, вул. Л.Українки, 20-А, у робочий час.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Збо-
рів та їх отримання – Голова Правління Мазур С.В. 

Довідки за телефонами: (04595) 35266, (044) 5972066.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
2011 р. 2012 р.

Усього активів 18621 19242
Основні засоби (залишкова вартість) 5961 5493
Довгострокові фінансові інвестиції 191 191
Запаси 533 533
Сумарна дебіторська заборгованість 10765 11020
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 8252 7459
Статутний капітал 7378 7378
Довгострокові зобов"язання 0 0
Поточні зобов"язання 2500 4187
Чистий прибуток (збиток) -1770 -1066
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 3 3

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОНИВА»
(код ЄДРПОУ 03749276)

Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 
2013 року о 10.00 годині за адресою: 70220, Запорізька обл., Гуляйпільській район, с. Возд
вижівка, вул. Леніна, буд. 34 , А, сільський будинок культури.

Реєстрація учасників зборів 27 квітня 2013 року з 08.30 до 09.50 за місцем проведення 
зборів

Перелік акціонерів, які мають право на участь у  річних загальних зборах буде складений 
станом на 24-00 годину 23 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1.Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів.
2. Визначення кількісного  складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (затвердження регламенту) річних 

загальних зборів.
4. Розгляд звіту правління ПАТ «Агронива» за 2012 рік та прийняття рішення за наслід-

ками його розгляду .
5.Розгляд звіту наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду, затвердження висновків ревізійної комісії.
7.Затвердження річного звіту ПАТ «Агронива» за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом 

України «Про акціонерні товариства».
9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Агронива».

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис.грн.)
Найменування показників 2011 рік 2012 рік

Всього активів 44420 47258
Основні засоби (по первісній вартості) 29375 31156
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3914 3188
Сумарна дебіторська заборгованість 1918 1090
Грошові кошти та їх еквіваленти 9650 8242
Нерозподілений прибуток 35409 36098
Власний капітал 43622 44688
Статутний капітал 6840 6840
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 798 2415
Чистий прибуток (збиток) 12362 2729
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3420000 3420000
Кількість власних акцій викуплених 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 135 144

З проектами документів загальних зборів можна ознайомитися у приймальні Голови 
правління Товариства в будівлі контори Товариства за адресою: 70220,Запорізька обл., Гу-
ляйпільській район, с. Воздвижівка, вул. Леніна, буд. 34, в робочі дні з 15.00 до 17.00 годи-
ни, а в день проведення зборів - у місці їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
Браженко Н.І. телефон (06145) 96547

Для участі у річних загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, 
який посвічує особу (паспорт), а представникам акціонерів, крім того - довіреність та інші 
документи на право участі у загальних зборах, оформлені згідно з чинним законодав-
ством.

Довідки за телефоном: (06145) 96521
Наглядова рада ПАТ «Агронива»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРГО ТЕРМІНАЛ»
(місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, 

вул. Чорновола, буд. 54) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних 
зборів Товариства, які відбудуться  25 квітня 2013 року о 12:00 годині у приміщенні Товари-
ства за адресою: 08132, Київська обл., КиєвоСвятошинський район, м. Вишневе, вул. Чорно
вола, буд. 54, літера «А», кімната для переговорів)

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Порядок денний річних Загальних зборів Товариства):

Обрання голови та секретаря Загальних зборів.1. 
Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів.2. 
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 3. 

2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 4. 

у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-5. 

ства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6. 
Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передба-7. 

чених законами України.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2012 2011

Усього активів 16447,4 16812,2
Основні засоби 5496,7 6019,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 197,8 -
Сумарна дебіторська заборгованість 9117,4 9149,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 10,5
Нерозподілений прибуток (3334,9) (2789,1)
Власний капітал 15173,5 15719,3
Статутний капітал 10000,0 10000,0
Довгострокові зобов'язання 707,0 660,0
Поточні зобов'язання 566,9 432,9
Чистий прибуток (збиток) (545,8) (817,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 000 000 1 000 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціо-
нерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загаль-
них зборів не пізніше, як за 20 днів до їх проведення. До дня проведення Загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, у примі-
щенні Товариства за адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Виш-
неве, вул. Чорновола, буд. 54, літера «А», кімната для переговорів (відповідальна за озна-
йомлення особа – Директор Товариства Шутий О.М.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, 
буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводи-
тися 25 квітня 2013 р. з 11:30 год. до 11:50 год. за адресою: 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 54, літера «А», кімната для пере-
говорів.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися до Директора Товариства.
Довідки за телефоном: (044) 2074640                                                                                                                   
Директор                  Шутий О.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРІЛЕЦЬ АТ»
(місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д) 

(надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 15 квіт

ня 2013 року о 15:00 годині у приміщенні Товариства за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мель
никова, буд. 83Д, кімната для переговорів

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(Порядок денний річних Загальних зборів Товариства):

Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.1. 
Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів.2. 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у  3. 

2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-4. 

ства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 5. 
Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передба-6. 

чених законами України.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2012 2011

Усього активів 5971,1 4936,6
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,3 0,1
Сумарна дебіторська заборгованість 519,5 532,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7 1,7
Нерозподілений прибуток (2825,9) (2067,1)
Власний капітал (2822,9) (2064,1)
Статутний капітал 3,0 3,0
Довгострокові зобов'язання 6564,7 4771,5
Поточні зобов'язання 2229,3 2229,2
Чистий прибуток (збиток) (758,8) (737,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

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

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загаль-
них зборів не пізніше, як за 20 днів до їх проведення. До дня проведення Загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, у примі-
щенні Товариства за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83Д, кімната для пере-
говорів (відповідальна за ознайомлення особа – Голова правління Товариства Шутий О.М.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, 
буде складено станом на 24 годину 09 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводи-
тися 15 квітня 2013 р. з 14:30 год. до 14:50 год. за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 
буд. 83Д, кімната для переговорів.

З усіх питань проведення Загальних зборів звертатися до Голови правління Товари-
ства.

Довідки за телефоном: (044) 2074644                                                                                                  
Голова Правління                                             Шутий О.М.

(місцезнаходження: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 6) (надалі 
– Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуть-
ся 25 квітня 2013 року о 14:00 годині у  приміщенні Товариства за адресою: 39610, Полтав
ська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 6, 3ій поверх, актова зала

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(Порядок денний річних Загальних зборів Товариства):

Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.1. 
Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів.2. 
Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у  3. 

2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 4. 

2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-5. 

ства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6. 
Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбаче-7. 

них законами України.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
2012 2011

Усього активів 6603,0 6968,3
Основні засоби 5898,3 6290,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,6 -
Сумарна дебіторська заборгованість 23,8 24,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 56,3 38,0

Нерозподілений прибуток (2738,5) (2380,1)
Власний капітал 6623,4 6623,4
Статутний капітал 4021,9 4021,9
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 196,9 191,2
Чистий прибуток (збиток) (358,4) (405,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16087600 16087600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціоне-
рів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних 
зборів не пізніше, як за 20 днів до їх проведення. До дня проведення Загальних зборів акціонери 
можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, у офісному приміщенні 
Товариства за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 6, 3-ій по-
верх, актова зала (відповідальна за ознайомлення особа – Директор Товариства Некипілий В.О.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, буде 
складено станом на 24 годину 19 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводити-
ся 25 квітня 2013 р. з 13:00 год. до 13:50 год. за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кремен-
чук, вул. Свіштовська, буд. 6, 3-ій поверх, актова зала.

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися до Директора Товариства.
Довідки за телефоном: (05366) 40047          
Директор              Некипілий В.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВІТИ КРЕМЕНЧУКА»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНСТИТУТ «ДОНЕЦЬКИй БУДПРОЕКТ»

(далі за текстом –Товариство) ЄДРПОУ 05440643; місцезнаходження: 83114, м. Донецьк,  
вул. Університетська, 80-Г повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акці-
онерів Товариства (далі за текстом – Зборів), які відбудуться «26» квітня 2013 року об 11.00 за 
місцезнаходженням Товариства: 83114, м. Донецьк, вул. Університетська, буд.80Г. (каб. 300). 

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Зборів з 10.00 по 10.50 за місцем 
проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 
«22» квітня 2013 року. 

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам ак-
ціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законо-
давством. 

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Зборів. Обрання Лічильної комісії Зборів. Затвердження 

регламенту роботи Зборів.
2. Звіт Ліквідаційної комісії про результати фінансово-господарської  діяльності Товари-

ства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
3. Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту та висновку. 
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік. 
6. Відміна рішення про ліквідацію Товариства та відновлення його діяльності.
7. Відновлення обігу акцій. 
8. Відкликання Ліквідаційної комісії та обрання Виконавчого органу Товариства.
9. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про 

акціонерні товариства». Прийняття рішення про зміну найменування  Товариства.
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов’язаних з 

приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонер-
ні товариства», затвердження нової редакції Статуту. Обрання особи, уповноваженої здій-
снити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з Вико-
навчим органом Товариства, Ревізором і членами Наглядової ради Товариства. Обрання осо-
би, уповноваженої на підписання договорів від імені Товариства.

14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Основні показники фінансово-господарської діяльності  підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
період

ПриміткиЗвітний, 
2012 рік

Попередній, 
2011 рік

Усього активів 1588,7 1336,3
Основні засоби:
за первісною вартістю
за залишковою вартістю

1074,2
652,9

711,4
350,1

У оголошеннях до річних збо-
рів за попередні звітні періоди 
показники  у даній графі вказу-
вались або за первісною, або 
за залишковою вартістю.

Довгострокові фінансові 
інвестиції

- -

Запаси 5,0 1,6
Сумарна дебіторська заборгова-
ність 521,8 875,9

У оголошенні до річних зборів за 
попередній звітний період показ-
ник у даній графі - 175,9 тис. грн. 
був невірно розрахований. Пра-
вильний  - 875,9 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти 409,0 108,7
Нерозподілений прибуток 1236,9 905,0
Власний капітал 1523,9 1192,0 У оголошенні до річних зборів 

за попередній звітний період 
показники  у даній графі по-
милково не зазначені. 

Статутний капітал 128,1 128,1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 64,8 144,3 У оголошенні до річних зборів 

за попередній звітний період 
показники  у даній графі по-
милково не зазначені.

Чистий прибуток (збиток) 332,0 317,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 512483 512483
Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

10 11

Письмові пропозиції до порядку денного вносяться акціонерами Товариства не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, шляхом надання письмового запиту на адресу 
Товариства із обов’язковим зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який їх вносить, 
кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозицій. 

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, можливо у робочі дні з 
10.00 до 16.00 години за місцезнаходженням Товариства: 83114, м. Донецьк, вул. Універси-
тетська, 80-Г (каб.№300), а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Посадо-
ва особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) 
з документами – Радіонов С.С.

Телефон для довідок: (062) 3113516. 
Голова ліквідаційної комісії           Радіонов С.С.

Шановні акціонери

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ»!

(код ЄДРПОУ 01241444, місцезнаходження: 49021, Дніпропетровська область, м. Дні-
пропетровськ, вулиця Саранська, будинок 57)

Спостережна рада ВАТ «Дніпроспецекскавація» повідомляє про проведення річних за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2013 року о 10:00 годині, за адресою:  
м. Дніпропетровськ, вулиця Саранська, будинок 57, кімната 1. Реєстрація учасників буде 
здійснюватись з 09-30 годин до 09-55 години в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах – 24 година 00 хвилин 23 квітня 2013 року. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у річних загальних зборах акціонерів ВАТ «Дніпроспецекскавація», буде складено 
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України.

Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх пред-
ставники.

Документи для встановлення особи під час реєстрації:
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно мати при собі доку-

мент, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціоне-
ра), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що 
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

Для акціонерів - юридичних осіб та їх представників - виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, чинна на дату проведення зборів, та 
документи, що посвідчують правомочність представника.

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):
Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження порядку голосування на Зборах 1. 

та регламенту Зборів.
Обрання лічильної комісії Зборів.2. 
Звіт Виконуючого обов’язки Голови правління про результати фінансово-3. 

господарської діяльності товариства у 2012 році та визначення основних напрямків діяль-
ності на 2013 рік.

Звіт Спостережної ради про роботу за 2012 рік.4. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії по результатам діяльності Товариства за 2012 рік.5. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.6. 
Про розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсум-7. 

ками роботи у 2012 році.
Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.8. 
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.9. 
Визначення типу Товариства та зміна його найменування у зв’язку з приведенням ді-10. 

яльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.11. 
Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону Укра-12. 

їни «Про акціонерні товариства».
Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної 13. 

ради Товариства. 
Обрання Наглядової ради Товариства.14. 
Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комі-15. 

сії Товариства.
Обрання Ревізора Товариства.16. 
Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень виконавчого органу 17. 

Товариства.
Обрання виконавчого органу Товариства.18. 

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

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери  
ВАТ «Дніпроспецекскавація» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати прове-
дення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня за адресою Україна, м. Дніпро-
петровськ, вулиця Саранська, будинок 57, кімната № 1, з 10-00 до 13-00 години, а також у 
день проведення зборів під час реєстрації таких учасників за адресою: Україна, м. Дніпропе-
тровськ, вулиця Саранська, будинок 57, кімната № 1.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (мате-
ріалами) – Виконуючий обов’язки Голови правління ВАТ «Дніпроспецекскавація» Синець Л.В.

Довідки за телефоном: (0562) 230582
Основні показники фінансовогосподарської діяльності 

ВАТ «Дніпроспецекскавація» за 2012 рік (тис.грн.)

Найменування показника період
2012 рік 2011 рік

Усього активів 368,5 397,7
Основні засоби 49,9 60,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 274,9 294,8
Сумарна дебіторська заборгованість 43,0 42,4
Грошові кошти та їх еквіваленти -- -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 368,5 397,7
Статутний капітал 5,6 5,6
Довгострокові забов`язання - -
Поточні забов`язання 34,7 5,3
Чистий прибуток (збиток) (58,6) (76,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 111463 111463
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 3 2

Спостережна Рада ВАТ «Дніпроспецекскавація»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 25 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРГАЧІВСЬКА РАйАГРОхІМІЯ» 

Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство «Дергачівська рай-
агрохімія». Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 05491072. Місцезнаходження емітента: 61020, м. Харків, 

Комсомольське шосе, буд.88. Телефон керівника емітента:  0577522803 . Електронна 
поштова адреса: drah@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 
http://www.agrochim.com.ua/special_information. Вид інформації: Відомості про зміну 

складу посадових осіб емітента. Дата здійснення дії: 20.03.2013р.
Текст повідомлення:

Звільнено: Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол №2003/2013 від 20.03.2013р.) 
звільнено 20.03.2013р. з посади Генерального директора Рощук Андрія Олеговича (паспорт 
НВ №166352, виданий 15.10.2002 р. Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій обл.), 
за згодою сторін на пiдставi його заяви про звільнення. Акціями не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 4 місяців. 
Призначено. Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол №2003/2013 від 20.03.2013р.) 
призначити з 21.03.2013р. на посаду Генерального директора (за сумісництвом) Растопчіно-
ву Олену Василівну (паспорт АР № 028054, виданий 03.06.1997р. Гагарінським РВ УМВС 
України в м. Севастополі), на пiдставi її заяви про призначення. Особу призначено строком 
до 31.12.2013р. Акціями не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебуває на посаді: директора ТОВ «Економточка», юриста АТ «Елеватор-
млинмаш», ведучого юриста ТОВ «ОМД», провідного юриста юридичного відділу АТ «Новий 
стиль». Раніше працювала: юрисконсультом, старшим юрисконсультом ТОВ «Міжнародне 
інформаційно-консультативне агентство «МІКА». Особа, що вказана нижче підтверджує до-
стовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно законодавства: 

Генеральний директор          Растопчінова Олена Василівна.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ – ПШК»! 

(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 00531275)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 83049, м. Донецьк, вул. Декабристів, буд. 25.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 83020, м. Донецьк,  

вул. Кірова, б. 296 «а», червоний куток, другий поверх.
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 25.04.2013р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, 

представникам – паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформ-
лену відповідно до вимог діючого законодавства. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 9-00 до 15-00 мають 
можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 83049, м. Донецьк, вул. Декабрис-
тів, буд. 25, другий поверх, кабінет Директора, а в день проведення річних загальних зборів – 
також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Директор Ангеловський Леонід Іванович. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах акціонерів, складається станом на 24:00 годину 
19.04.2013р. порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Обрання лічильної комісії.
2.Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламен-

ту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та ви-

значення основних напрямків діяльності Товариства. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства. 
5. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2012 року, затвердження висно-

вків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного 
звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора та 
Ревізійної комісії.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термі-
нів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2012 рік.

8. Про припинення діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ-ПШК» шляхом його ліквідації.
9. Про призначення Ліквідаційної комісії ПАТ «ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ-ПШК», надання Лікві-

даційній комісії доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо 
ліквідації Товариства.

10. Про затвердження порядку проведення ліквідації.
11. Про затвердження строків проведення ліквідації.
12. Про встановлення порядку та строків заявлення кредиторами вимог щодо Товари-

ства. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після 
задоволення вимог кредиторів.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПАТ «ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ – ПШК»* (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2012р.

Попередній 
2011р.

Усього активів  3726 4182
Основні засоби  3233 4019
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 15 25
Сумарна дебіторська заборгованість  81 120
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 18
Необоротні активи та групи вибуття 386 -
Нерозподілений прибуток (606) (724)
Власний капітал 2918 3428
Статутний капітал 1219 1219
Довгострокові зобов'язання 517 574
Поточні зобов'язання 291 180
Чистий прибуток (збиток) (559) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4875600 4875600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5

* Основні показники наведено з урахуванням коригувань у зв’язку з веденням обліку 
згідно Міжнародних стандартів.

Наглядова рада ПАТ «ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ – ПШК»

ПАТ «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ» повідомляє про доповнення до 
інформації про проведення загальних зборів, опублікованої в №43 від 04.03.2013 р.

Включити до порядку денного пункт:
Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів: обрання голови та секретаря, 

обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту.
Загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2013 року в 12:00 за місцезнаходжен-

ням акціонерного товариства за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 4, III 
поверх, актова зала.

Дата складання акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 година 8 квітня 
2013 р. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 11:45. Для участі в зборах акціонерам необхідно 
мати паспорт, уповноваженим особам – паспорт і доручення, оформлене відповідно до 
діючого законодавства.

Телефон для довідок: (056) 794-34-05, 794-34-01.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ»

(код ЄДРПОУ: 01558709; місцезнаходження: Україна, 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, 
пр. Леніна, 86) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ» відбудуться «25» квітня 2013 року о 17:00 год. 
за адресою: Україна, 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Леніна, 86, у приміщенні №1 (чер-
воний куточок). Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 16:20 
до 16:50 год. «25» квітня 2013 року за місцем проведення чергових загальних зборів. Відпо-
відно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах акціонерів, складається на 24:00 годину «19» квітня 2013 р.

Порядок денний:
1. Про обрання Секретаря зборів та обрання членів Лічильної комісії чергових загаль-

них зборів акціонерів.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 

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

ства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства 

за 2012 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ» повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі 
та голосування на чергових загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

З документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх пред-
ставники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Україна, 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Леніна, 86, у робочі дні, робочий час 
у приміщенні №1 (червоний куточок) (а в день проведення Зборів без подання письмового за-
питу – також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються 
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фі-
зичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного 
облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. Від-
повідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами 
– Музика Ю. С., телефони для довідок: (06252) 5-15-98.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ» (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

звітний 2012 рік попередній 2011 рік 
Усього активів 5021,0 3796,1
Основні засоби 4474,0 3461,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 103,6 94,7
Сумарна дебіторська заборгованість 112,9 64,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 330,5 176,5
Нерозподілений прибуток 4268,2 3120,0
Власний капітал 665,6 627,7
Статутний капітал 11,6 11,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 75,6 37,4
Чистий прибуток (збиток) 1185,8 757,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1105 1105
Кількість власних акцій, викуплених протягом пе-
ріоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 26
Наглядова рада ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МАШТЕХКОМПЛЕКС» 
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2013 р. о 10:00 за 

адресою: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71 (актовий зал). Реєстрація акціонерів здійсню-
ється за місцем проведення зборів з 8:45 до 09:45. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах станом на 18 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльність товариства за 

2012 рік. Основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства, та порядку розподілу прибутку (покриття 

збитку) за 2012 рік.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт,представникам акціонерів 

паспорт та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства. З документами, 
пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися 
за місцем проведення зборів: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71, у робочі дні з 12:00 до 
15:00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Го-
лова Правління Лобанов Олег Валерійович. Довідки за телефоном: (0522) 22-76-16.

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

Найменування показника
період

Звітний Попередній 
Усього активів 1548 1804
Основні засоби 1474 1393
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 74 93
Сумарна дебіторська заборгованість 41 (-1039)
Грошові кошти та їх еквіваленти 78 78
Нерозподілений прибуток (-1229) (-882)
Власний капітал 1164 1411
Статутний капітал 1303 1303
Довгострокові зобов’язання 7 7
Поточні зобов’язання 460 386
Чистий прибуток (збиток) (-1229) (-882)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5213760 5213760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протя-
гом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11
Голова правління ПАТ « КПКТІ Маштехкомплекс» О.В. Лобанов

ПАТ «ПОЛТАВСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй 
ЗАВОД»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
26 квітня 2013 р. о 1400 годині за адресою: 36007 м. Полтава вул. М. Бірюзова, 27 (зала 
засідань). Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 26 квітня 2013р. з 13-00 год. 
до 13-55 год.  Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – 22 квітня 2013р.

Порядок денний:
Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрання лічильної комісії загальних 1. 

зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.
Звіт правління про виконання основних напрямків діяльності товариства у 2012 році, 2. 

та їх визначення на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Звіт Наглядової ради товариства про діяльність у 2012 році, та прийняття рішення за 3. 

наслідками розгляду звіту.
Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.4. 
Затвердження річного звіту товариства за результатами розгляду висновків аудитор-5. 

ської фірми.
Розподіл прибутку за 2012 рік.6. 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показників
Період

Звітний    попередній
Усього активів 46696 46718
Основні засоби 29986 26226
Довгострокові фінансові інвестиції 6094 6094
Запаси 702 2934
Сумарна дебіторська заборгованість 1075 2263
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 82
Нерозподілений прибуток 1657 608
Власний капітал 30329 28893
Статутний капітал 567 567
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 16963 16389
Чистий прибуток (збиток) 1049 54
Середньорічна кількість акцій (тыс.шт.) 2268 2268
Кількість власних акцій, випущених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду 307 347

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціо-
нерів можна у робочі дні за адресою м. Полтава вул. М.Бірюзова, 27 з 9-30 до 16-00 год., 
перерва з 12-00 до 13-00 год.

Відповідальна особа – Боровик Ю.Є. Довідки за телефоном (0532)56-79-59.
Для участі у чергових загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, 

при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), довіреність на право учас-
ті у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).

 Довідка за телефоном (0532)669654;667744.
 Правління

КАПУСТІНА НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА
має намір придбати прості іменні акції  Приватного акціонерного товариства  

«КОСМЕД», ідентифікаційний код юридичної особи: 31841350, у кількості  
9 550 000 (дев’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч) штук за номінальною  
вартістю 0,25 гривень, що становить 40 % простих акцій акціонерного товари-
ства.

Прості акції Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД» Капустіній На-
талії Богданівні  та її афілійованим особам на дату придбання не належать.
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№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До відома акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗОЛОТИй КОЛОС»

( місцезнаходження: 49038, Україна,  м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 106, 
Код  ЄДРПОУ 00381462)

Приватне Акціонерне Товариство «Золотий колос» (місце знаходження: 49038, Україна,  
м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 106. КОД ЄДРПОУ 00381462) (далі – Товариство) повідом-
ляє акціонерів Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі Збори), 
які відбудуться 25 квітня 2013року в 1100 год. за адресою: 49038, Україна, м. Дніпропе
тровськ, пр. К.Маркса, 106, другий поверх приміщення прохідної. 

Реєстрація учасників Зборів Товариства буде здійснюватись з 10-00 год. до 10-45 год., 
в день та за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо-
рах Товариства - 24 година 00 хвилин 23 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИй 
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1.  Обрання лічильної комісії Зборів.
2.  Обрання Голови і Секретаря зборів.
3.  Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту Зборів.
4. Розгляд річного звіту та балансу директора Товариства за 2012рік, та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту і балансу директора.
5.  Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ «Золотий колос» 

за 2012рік.
6. Розгляду звіту Наглядової Ради Товариства та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Наглядової Ради ПрАТ «Золотий колос» за 2012 рік.
7.  Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками  

розгляду та висновку ревізора ПрАТ «Золотий колос» за 2012рік.
8.  Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Золотий колос» за 2012рік.
9.  Прийняття рішення про вчинення правочинів у ході поточної господарської  діяльнос-

ті в 2013році.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує 

особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та 
документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки Зборів ознайомитись з до-
кументами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за 
адресою: 49038, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 106, у робочі дні з 10.00 год. до 
12.00 год. Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ, що посвідчує 
особу. За 20 днів до дати проведення Зборів акціонери Товариства мають право в письмовій 
формі надати пропозиції щодо питань включених до порядку денного Зборів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова На-
глядової Ради ПрАТ «Золотий колос» - Власенко А.П.

Основні показники
 фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Звітний 2012рік Попередній 2011рік
1. 2. 3.

Усього активів 3160 12068
Основні засоби 51 8914
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 149 149
Грошові кошти та еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (збиток) -9469 -9345
Власний капітал -9014 -165
Статутний капітал 364 364
Довгострокові зобовязання 3026 3026
Поточні зобов’язання 9148 9207
Чистий прибуток (збиток) -1,169 -0,171
Середньорічна кількість акцій(шт..) 1454120 1454120
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду(шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 10 10

Довідки за телефоном: (0562) 353149; 353148.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ГОРЛІВСЬКИй ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИх МАШИН»! 

(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 01234935)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 84601, Донецька область, м. Горлівка, вул. Ком-

сомольська, буд. 71 а.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 84601, Донецька об

ласть, м. Горлівка, вул. Комсомольська, буд. 71 а, 1 поверх, актовий зал.
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29.04.2013 р.
Час проведення річних загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.
Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.
Для реєстрації учасникам річних загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, 

представникам – паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформ-
лену відповідно до вимог діючого законодавства. 

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів, щодня з 9-00 до 15-00 мають 
можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 84601, Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Комсомольська, буд. 71 а, 2 поверх, кабінет Виконавчого директора, а в 
день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Кірієнко Віктор 
Михайлович. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акці-
онерів, складається станом на 24:00 годину 23.04.2013р. у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламен-

ту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 

2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства.  
5. Звіт Ревізійної комісії про виконану роботу протягом 2012 року, затвердження висно-

вків Ревізійної комісії з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного 
звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Виконавчого 
директора та Ревізійної комісії.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термі-
нів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2012 рік.

8. Прийняття рішення про заміну депозитарія цінних паперів та затвердження умов до-
говору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «ГЗБМ» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2012*р.

Попередній 
2011*р.

Усього активів  21277 22985
Основні засоби  2078 2595
Довгострокові фінансові інвестиції  14311 14311
Запаси 3750 3750
Сумарна дебіторська заборгованість  875 2068
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 31
Нерозподілений прибуток (8088) (6437)
Власний капітал 12255 13906
Статутний капітал 19032 19032
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 9017 9074
Чистий прибуток (збиток) -1651 -1393
Середньорічна кількість акцій (шт.) 38639639 38639639
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 35

*Дані за 2011р. та 2012 р. наведені відповідно до МСФЗ.
Наглядова рада ПАТ «ГЗБМ»

Доповнення до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРАТ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОКАЗАхСТАНСЬКОРОСІйСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА», 

яке було опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» №55 від 21.03.2013р.:
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Спільне українсько-

казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» (ПрАТ «СП 
УКРТВЗ») за 2012 рік

Найменування показників Період
звітний попередній

Всього активів 676 710
Основні засоби 8 20
Запаси 436 432
Сумарна дебіторська заборгованість 196 102
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 126
Інші оборотні активи 25 28
Власний капітал 642 635
У т.ч. статутний 2422 2422
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1780) (1787)
Поточні зобов’язання 34 75
Чисельність працівників на кінець періоду (чол.) 6 6

Повідомлення про зміну власників акцій,  
яким належить 10 і більше відсотків  голосуючих  акцій 

ВАТ ЗАВОД «юЖРЕММАШ»
ЄДРПОУ 00242996 місцезнаходження 99003 м. Севастополь, 

вул. Симферопольская, 2 КОАТУУ 8536600000
Дата вчинення дії (дата отримання емітентом від депозитарію зведеного обліко-

вого  реєстру  власників іменних  цінних  паперів) - 20 березня 2013р.
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів отриманого 20.03.2013р., відбулись 

наступні зміни: пакет власника акцій – фізичної особи зменшився з кількості 858 шт. акцій 
(16,4085% статутного капіталу) до кількості 5 акцій (0,0956% статутного капіталу), що 
становить  менше 10 % голосуючих акцій.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів отриманого 20.03.2013р., відбу-
лись наступні зміни: пакет власника акцій – фізичної особи збільшився з кількості  
0 акцій (0% статутного капіталу) до кількості 2156 шт. акцій (41,2316 % статутного 
капіталу), що становить  10 і більше % голосуючих акцій.

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

Директор ВАТ Завод «юЖРЕММАШ»                                                   Сац Г.С. М.п.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАГРО»

(код ЄДРПОУ 24759379, місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський 
район, селище міського типу Великодолинське, вул.Транспортна,1 ) Повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «25» квітня 2013 року о 14:00 го
дині. за адресою: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, 
вул. Транспортна, будинок, 1, приміщення актового залу

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

Обрання членів Лічильної комісії.1. 
Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) 2. 

річних Загальних зборів Товариства.
Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 3. 

2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи 
на 2013 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. 
Звіт Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.5. 
Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.6. 
Затвердження розподілу прибутків (збитків) Товариства за 2012 рік. Розгляд питання 7. 

щодо виплати дивідендів.
Основні показники 

фінансово господарської діяльності 
ПрАТ «Украгро» (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній 
Усього активів  10288  8644
Основні засоби  4004  4241
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  78  135
Сумарна дебіторська заборгованість  5809  3868
Грошові кошти та їх еквіваленти  41  5
Нерозподілений прибуток  6120  5997
Власний капітал  6145  6018
Статутний капітал  21  21
Довгострокові зобов`язання  0  0
Поточні зобов`язання  4143  2626
Чистий прибуток (збиток)  1087  964
Середньорічна кількість акцій (шт.)  213  213
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)  34  29

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися « 25» квітня 2013 р. з 13:00 до 13 :45 
за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформле-
на згідно з чинним законодавством та паспорт). Реєстрація для участі в Зборах здійсню-
ється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства 
станом на 24:00 годину 19 квітня 2013 року. Кожний акціонер має право, за бажанням, 
ознайомитися з матеріалами для підготовки до річних Загальних зборів акціонерів за 
адресою: 67832 Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул.
Транспортна, будинок, 1 , кабінет Генерального директора Товариства, з понеділка по 
п’ятницю з 9-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів- також у місті їх прове-
дення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є В.О. Голов-
ного бухгалтера -Голубенко І.В.

тел.: (048) 7296145                  Наглядова Рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКИй ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННю ОБ’ЄКТІВ 

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

Особлива інформація.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Наглядовою радою ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» (Протокол № 11 від 21.03.2013р.), прийнято 
рішення про припинення повноважень  члена правління Глоба Микола Федорович (Паспорт 
серія СМ номер 351234, виданий 08.02.2001р. Києво – Святошинським РУГУ МВС України в 
Київській області). Рішення прийнято на підставі рішення Наглядової ради, відповідно до 
пунктів 10.2.2.7. та 11.6.2 Статуту товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк протягом яко-
го особа перебувала на посаді 2 (два) роки.

Наглядовою радою ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» (Протокол № 11 від 21.03.2013р.), прийнято 
рішення про припинення повноважень  члена правління Мосієнко Юрій Григорович (Пас-
порт серія СН номер 729750, виданий 19.02.1998р. Ватутінським РУГУ МВС України в  
м. Києві). Рішення прийнято на підставі рішення Наглядової ради, відповідно до пунктів 
10.2.2.7. та 11.6.2 Статуту товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк протягом якого осо-
ба перебувала на посаді 5 (п’ять ) років.

Наглядовою радою ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» (Протокол № 11 від 21.03.2013р.), прийнято 
рішення про обрання до   Правління ПАТ»УКРГАЗПРОЕКТ»  наступних членів правління:

–   Глоба Микола Федорович (Паспорт серія СМ номер 351234, виданий 08.02.2001р. 
Києво – Святошинським Р ВГУ МВС України в Київській області). Особа не володіє акціями 
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перед призна-
ченням особа займала посаду - член правління, заступник Голови правління по виробництву 
ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ».

 Домашенко Олександр Олександрович (Паспорт серія СН номер 584202, виданий 
04.09.1997р. Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві).  Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента в розмірі 0,0080% . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Перед призначенням особа займала посаду - начальник бюро ГІП –головний інженер 
проектів ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ».

 Смірнов Олександр йосифович (Паспорт серія СО номер 880448, виданий 29.11.2001р. 
Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
в розмірі 0,0117% .  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перед 
призначенням особа займала посаду - заступник головного інженера, директор технологіч-
ного департаменту  ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ».

 Яворовський Геннадій Леонідович (Паспорт серія СН номер 447432, виданий 
11.03.1997р. Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві). Особа не володіє акціями 
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перед призна-
ченням особа займала посаду - директор департаменту з правових питань  ПАТ «УКР-
ГАЗПРОЕКТ».

 Адвена Ігор Миколайович (Паспорт серія МЕ номер 897551, виданий 25.09.2008р. Дар-
ницьким РУГУ МВС України в м. Києві). Особа не володіє акціями емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перед призначенням особа займала по-
саду – заступник голови правління з економіки та фінансів  ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ».

 Мосієнко юрій Григорович (Паспорт серія СН номер 729750, виданий 19.02.1998р. Ва-
тутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Особа не володіє акціями емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перед призначенням особа займала по-
саду –член правління,  заступник голови правління із зарубіжних зв’язків, перспективних 
проектів. 

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

Виконуючий обов’язки 
Голови правління ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ»    Глоба М.Ф.      
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНИй АКЦІОНЕР 

ПАТ «БМУ20»! 
Публічне акціонерне товариство«Будівельно–монтажне управління № 20» (ЄДРПОУ 

01036491), місцезнаходження 75143, Херсонська область, Цюрупинський район,  смт. Бри-
лівка,  вул. Червоноармійська, 20, повідомляє, що 30 квітня 2013 року об 11.00 в приміщен-
ні  ПАТ «БМУ–20» за адресою: 75143, херсонська область, Цюрупинський район,  смт. Бри
лівка,  вул. Червоноармійська, 20 відбудуться чергові (річні) загальні збори акціонерів. 

Порядок денний :        
1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товари-

ства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за  

2012 рік (зокрема виконання рішення ЗЗА 2012 року щодо продажу основних засобів това-
риства).

5.Звіт наглядової ради про роботу 2012р.
6.Звіт ревізора за 2012р.
7.Визначення основних напрямків діяльності на 2012р.
8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
9. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 

2012рік, встановлення порядку виплати дивідендів. Затвердження нормативів розподілу 
прибутку на 2013р.

10. Реалізація основних засобів.
11. Прийняття статуту в новій редакції.
12.Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013р.
Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 9:00 до 

10:45.  Для участі у зборах необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу, для представників акціонерів – доручення  оформлене згідно з чинним за-
конодавством , та документ, що посвідчує особу. Дата складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах –  29.04.2013 р.  Тел. 0554255169.                                                      

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний 2012р. Попередній 2011р.

Усього активів 409,1 736,4
Основні засоби 328,5 658,8
Незавершене будівництво 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 33,3 33,3
Сумарна дебіторська заборгованість 46,6 37,7
Грошові кошти та інвестиції 0,3 6,6
Нерозподілений прибуток -3612,6 -3249
Власний капітал - -
Додатковий капітал 3298 3298
Статутний капітал 583,8 583,8
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 139,9 103,6
Чистий прибуток ( збиток ) -363,6 -397,5
Середньорічна кількість акцій 58380 58380
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду

0 0

Загальна сума коштів витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 10 10

Директор  ПАТ «БМУ20»                                                                             Риженко В.М.
Головний бухгалтер                                                                                      Котова Т.П.

(код ЄДРПОУ – 22236186) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 
30 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1 оф. 210. Реє-
страція акціонерів з 10.30 до 10.50 годин за місцем проведення Зборів. 

Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних зборах: 
24.04.2013 р.

Порядок денний:
Обрання робочих органів та затвердження регламенту Зборів.1. 
Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Това-2. 

риства за 2012 рік.
Звіт Наглядової ради за 2012 рік і прийняття рішення по звіту.3. 
Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності 4. 

Товариства за 2012 рік.
Затвердження звітів Генерального директора та Ревізійної комісії про результати 5. 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Прийняття рішення про розподіл прибутку по результатам фінансово-господарської 6. 

діяльності Товариства за 2012 рік.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.7. 
Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.8. 
Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. 9. 

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.10. 
Основні показники

фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 19521 17415

Основні засоби  174 194
Довгострокові фінансові інвестиції  2883 2883
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2132 4478
Грошові кошти та їх еквіваленти 14068 9495
Нерозподілений прибуток 55 -1134
Власний капітал 10514 9325
Статутний капітал 9081 9081
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4022 4795
Чистий прибуток (збиток) 1189 76
Середньорічна кількість акцій (шт.) 908143 908143
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 25 25

Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі: акціонерам – доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – довіреність на право учас-
ті у Зборах.

З матеріалами з питань порядку денного Зборів акціонери можуть ознайомитись за міс-
цезнаходження головного офісу ПрАТ «Страхова компанія «ГУТА-Україна» -  м. Київ,  
пров. Лабораторний, 1, оф. 210 (відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Прокопенко Н.І.)

Довідки за телефоном: (044) 5216256.
Генеральний директор     В.М. Гусаревич

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ГУТАУКРАЇНА»

Повідомлення про скликання чергових (річних) загальних зборів:

Директор  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДЖЕРЕЛА МІЖГІР’Я»

(далі - Товариство) (місцезнаходження: с. Сойми 71а, Міжгірського району, Закарпат-
ської області) повідомляє що чергові (річні) загальні збори акціонерів ПрАТ «Джерела 
Міжгір’я»  відбудуться «26» квітня 2013 року за адресою: с. Сойми 71а, Міжгірського району, 
Закарпатської області в санаторнооздоровчому комплексу  «Джерела Міжгір’я» 
(адміністративнопобутовий корпус, 2ий поверх, кабінет №2.) Початок Зборів об 14:00 годи
ні. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись 26 квітня 2013 року з 13.30 
до 13.55 за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах, буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: 
1.1.визначення порядку голосування на загальних зборах; 
1.2.обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2012 рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2012 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директо-

ра, звіту ревізора за 2012 рік.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку  (порядок покриття збитків) товариства за 2012 рік.
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які 

підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства.
- представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та за-

свідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування 
на Зборах .

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу ознайомитись 
в робочі дні з 9.00 до 18.00 за адресою: с. Сойми 71а, Міжгірського району, Закарпатської 
області в санаторно-оздоровчому комплексу  «Джерела Міжгір’я» (адміністративно-
побутовий корпус, 2-ий поверх, кабінет №2.) Контактна особа – Гончарук Наталія 
Миколаївна тел. 0973013276

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства

Найменування показника період
звітний 2012 р. попередній 2011 р.

Усього активів                  801873,5 83190,4
Основні засоби   
Довгострокові фінансові інвестиції   
Запаси  
Сумарна дебіторська заборгованість  2475,9 368
Грошові кошти та їх еквіваленти  
Нерозподілений прибуток 31928,3 30423,4
Власний капітал 16322,20 14817,4
Статутний капітал 15606 15606,0
Довгострокові зобов'язання 53804,3 51967,0
Поточні зобов'язання 45924,4 46040,8
Чистий прибуток (збиток) 1504,8 12066,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 156057 156057
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11845»

(код за ЄДРПОУ 03116677), місцезнаходження товариства: 11601, Україна, Житомирська обл., 
м. Малин, вул. Кримського, 118, повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2013 р. об 11.00 годині за адресою: 11601, Житомирська 
область, м. Малин, вул. Кримського, 118 в актовому залі адмін. приміщення. Початок зборів об 
11 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів відбудеться 30 квітня 2013 року з 10.00 год. до 10.45 год. 
за місцем проведення зборів акціонерів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних 
зборах, складається станом на 24-ту годину 24 квітня 2013 року.

Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря та головуючого загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та затвердження звіту правління Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального 

директора, звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на поточний 2013 рік.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. 

Особам, які представляють повноваження акціонерів, додатково мати довіреність, оформ-
лену відповідно до чинного законодавства України. В реєстрації акціонера (його представни-
ка) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а вразі участі представника акціонера – також документів, що підтвер-
джують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. 
Під час підготовки до проведення загальних зборів, публічне товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішеня з питань по-
рядку денного. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами зборів до 29 квітня  
2013 року (включно) у робочі дні з понеділка по четвер з 14.00 до 16.00 год. за адресою: 
11601, Житомирська обл., м. Малин, вул. Кримського, 118, ПАТ «Автотранспортне підпри-
ємство 11845». Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами 
зборів – генеральний директор Кокошкіна Алла Павлівна. 30 квітня 2013 року ознайомлення 
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, 
відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок: (04133) 53805.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника 2011 рік 2012 рік

Усього активів 2170,0 2833,3
Основні засоби 1549,9 2153,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 70,9 65,6
Сумарна дебіторська заборгованість 482,1 574,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 37,2 39,2
Нерозподілений прибуток (3131,7) (3250,2)
Власний капітал -318,3 -436,8
Статутний капітал 360,6 360,6
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2488,3 3270,1
Чистий прибуток (збиток) (370,7) (118,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1442400 1442400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 2

Наглядова рада ПАТ «Автотранспортне підприємство 11845»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЕМЕНІВСЬКЕ хЛІБОПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 

(код ЄДРПОУ 00957100) повідомляє, що 26.04.2013 року о 12.00 відбудуться чергові 
загальні збори акціонерів за ініціативою Наглядової ради за місцезнаходженням товари-
ства: Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Привокзальна, 14, зал засідань. Реєстрація акціо-
нерів 26.04.2013 з 11.00 до 11.50 в місці проведення зборів.

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

Затвердження складу лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів1. 
Обрання голови та секретаря зборів.2. 
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 3. 

2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності в 2013 році.
Звіт Ревізора за 2012 рік.4. 
Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.5. 
Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.6. 
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.7. 
Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами органів управління, 8. 

встановлення розміру їх винагороди.
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на 9. 

протязі року до наступних загальних зборів.
Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, 10. 

предметом яких є придбання або відчуження різних видів зернових культур та/або продуктів 
їх переробки шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, складського 
зберігання зерна. Про надання Голові правління повноважень щодо вчинення цих значних 
правочинів.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника 2011 р. 2012 р.

Усього активів 2419.5 2741.5
Основні засоби 1004.0 1264
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 460.0 830
Сумарна дебіторська заборгованість 953.0 645
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток 190 213
Власний капітал 1718.6 1791.9
Статутний капітал 142.8 142.8
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 696.9 945.6
Чистий прибуток (збиток) 190 213
Середньорічна кількість акцій (штук) 571268 571268
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 25

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у зборах, складається станом на 
22.04.2013р. До дати проведення зборів усі акціонери можуть ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з понеділка по 
п’ятницю з 09.00 до 13.00 за місцезнаходженням товариства в залі засідань, а 26.04.13 – в 
місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Чеверда Я.В. Тел. (04659) 2-27-55. Для участі в загальних зборах при собі необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, для представників акціонерів, крім того, 
довіреність на право участі в загальних зборах, оформлену згідно чинного законодавства. 
Також за цією адресою кожен акціонер має право в письмовій формі внести свої пропозиції 
щодо порядку денного зборів, в порядку, передбаченому ст.38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Підтверджую до-
стовірність наданої інформації - Голова правління Казановський М.М.

 (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ – 00219371, місцезнаходження: 03113,  
м. Київ, вул. Івана Шевцова, б.1) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «29» квітня 2013 року о 12.00 годині за 
адресою: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, б.1, 3 поверх, зал для переговорів (№1).

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 
29.04.2013 року з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  
«23» квітня 2013 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства у 2012 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2012 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізора про перевірку фінансово-господарської ді-

яльності Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізора.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у  

2012 році.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 2012 р. попередній 2011 р.

Усього активів 3144,6 3123,5

Основні засоби 2439,0 2534,7
Довгострокові фінансові інвестиції 2,0 -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 195,6 283,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 325,9 260,5
Нерозподілений прибуток 225,3 210,7
Власний капітал 3059,3 3040,0
Статутний капітал 100,0 100,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 85,3 83,5
Чистий прибуток (збиток) 38,0 31,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000000,0 10000000,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

25 22

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 
час підготовки до загальних зборів, а також в день проведення зборів: З матеріалами та про-
ектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів, а також у робочі дні з 
10-00 по 14-00, за адресою: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, б.1, к. 305, звернувшись із 
заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з ма-
теріалами – Голова правління Кияниця Євгеній Володимирович.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що посвідчує особу; 
представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно вимог 
чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном: 0 (44) 456 44 12.

До уваги акціонерів! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТМАШ»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 25 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТРАНЗИТ» 
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ»

(місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Артема, 26-В, код за ЄДРПОУ: 25273549) (на-
далі – «АТ «Газтранзит») повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
АТ «Газтранзит», які відбудуться 26 квітня 2013 р. о 13 год. 00 хв. за адресою: м. Київ,  
вул. Артема, 26В, к. 101.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у Загальних зборах відбудеться з 12 год.  
30 хв. до 13 год. 00 хв. у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів АТ «Газтранзит» – 22 квітня 2013 р.

Перелік питань, які виносяться на голосування:
Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту За-1. 

гальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит».
Затвердження річного звіту АТ «Газтранзит» за 2012 рік.2. 
Затвердження річної фінансової звітності АТ «Газтранзит» за 2012 рік.3. 
Затвердження висновку Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-4. 

господарської діяльності АТ «Газтранзит» в 2012 році.
Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії АТ «Газтран-5. 

зит».
Затвердження порядку розподілу прибутку АТ «Газтранзит» за 2012 рік.6. 
Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської 7. 

діяльності АТ «Газтранзит» у 2012 році.
Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 8. 

порядку та строків виплати дивідендів.
До дати проведення Загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись із 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів, за місцезнаходженням АТ «Газтранзит» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 26-В, к. 101, по 
вівторках і четвергах з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Загальних зборів 
– також за місцем їх проведення. Посадова особа АТ «Газтранзит», відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Маковський Віктор Анатолі-
йович, тел.: 044 490-50-40.

Такі матеріали також надсилаються акціонерам засобами факсимільного зв’язку та/або 
електронною поштою.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 826 779  823 198
Основні засоби, залишкова вартість 509 429  528 715
Довгострокові фінансові інвестиції 0  0
Запаси 484  754
Сумарна дебіторська заборгованість 57 271  58 247
Грошові кошти та їх еквіваленти 224 903  227 316
Нерозподілений прибуток 595 741  543 444
Власний капітал 735 214  682 917
Статутний капітал 82 800  82 800
Довгострокові зобов'язання 24 289  75 330
Поточні зобов'язання 67 276  64 951
Чистий прибуток (збиток) 81 945  87 847
Середньорічна кількість акцій (шт.) 41 400  41 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0  0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 77  74

Голова Правління 
АТ «Газтранзит»                                                   М.П. Лінчевський, 22 березня 2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІйНА ГРУПА»

(місцезнаходження: 03033, м. Київ, вул. Саксаганського, 41) повідомляє, що чер-
гові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2013 року за адресою: місто Київ, 
вул. Архітектора Городецького 10, оф. 41. Початок зборів о 15:00.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії Товариства.1. 
Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.2. 
Затвердження звітів Президента, Ревізора за 2012 рік.3. 
Затвердження річної фінансової звітності, визначення порядку розподілу при-4. 

бутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.5. 
Припинення повноважень та обрання Президента Товариства.6. 
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.7. 
Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб.8. 
Відчуження належних Товариству корпоративних прав та уповноваження Пре-9. 

зидента Товариства на підписання відповідних документів.
Продаж майна господарських товариств, учасником яких виступає Товариство 10. 

та уповноваження Президента Товариства на підписання відповідних документів.
Ліквідація господарських товариств, учасником яких виступає Товариство та 11. 

уповноваження Президента Товариства на підписання відповідних документів.
Інші питання діяльності Товариства.12. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 14.00 до 14.45 за місцем про-
ведення Зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, або 
інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених осіб – паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з чинним законодав-
ством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 22 квітня 
2013 р.

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів – звертатись за 
адресою: місто Київ, вул. Архітектора Городецького 10, оф. 41, або за телефоном: 
(044) 581-67-82.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період 
2011 р. 2012 р.

Усього активів 49049,1 67705,5
Основні засоби 3,1 1,7
Довгострокові фінансові інвестиції 38937,5 57614,5
Запаси 1,0 1,0
Сумарна дебіторська заборгованість 9998,1 9979,1
Грошові кошти та їхні еквіваленти 1,1 0,0
Нерозподілений прибуток -99908,4 -82672,8
Власний капітал 5746,1 22981,7
Статутний капітал 105639,2 105639,2
Довгострокові зобов’язання 541,9 641,3
Поточні зобов’язання 42737,9 44036,0
Чистий прибуток (збиток) (170,1) 17235,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26423,0 26423,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 4

Президент      О.А. Бабенко

(код ЄДРПОУ – 05490575; місцезнаходження – 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, будинок 
№18) повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуть-
ся «25» квітня 2013 року об 11 год. за адресою: 33018, Рівненська область, м. Рівне,  
вул. Курчатова, будинок №18, кабінет №7. Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19 квітня 2013 року.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.1. 
Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства 2. 

про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товари-3. 

ства за 2012 рік.
Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії Това-4. 

риства за 2012 рік.
Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 5. 

2012 рік. Затвердження висновку аудиторської перевірки.
Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.6. 
Порядок розподілу суми дооцінки активів, що була здійснена в 1990-х роках, та яка 7. 

рахується на рахунку 423.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Звітний 
2012 рік

Попередній 
2011 рік

Усього активів 699,6 848,9
Основні засоби 430,5 455,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 116,8 120,2
Сумарна дебіторська заборгованість 33,7 196,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 118,6 76,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -736,0 -585,0
Власний капітал 690,6 841,6
Статутний капітал 280,9 280,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9,0 7,3
Чистий прибуток (збиток) -151,0 -58,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1123523 1123523
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних зборів – 25 квітня 
2013 року з 10-00 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу 
(паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує 
особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна 
ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09-00 до 18-00 год. в примі-
щенні за адресою: 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, будинок 18 (кабінет № 3) та/або в день, у 
місці проведення загальних зборів, до їх початку. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – директор Гонгало В.М.

Пропозиції щодо порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів прий-
маються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Телефон для 
довідок: (0362) 23-50-31.

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

Директор ПАТ «РІВНЕНСЬКИй РАйАГРОхІМ»       В.М. Гонгало

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИй РАйАГРОхІМ»
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№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИВТОРМЕТ»
(код ЄДРПОУ 00193140),

що знаходиться за адресою: Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Тополянська, 13, по-
відомляє Вас, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2013 року об 
11:00 за адресою: Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Тополянська, 13 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10:00 до 10:45 годи-
ни. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників 
акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинно-
го законодавства.

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

Порядок денний:
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.3. 
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 4. 

за 2012 рік.
Звіт наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 5. 

звіту наглядової ради.
Звіт ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної ко-6. 

місії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.7. 
Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. За-8. 

твердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.9. 
Звіт ліквідаційної комісії.10. 
Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства.11. 
Розгляд питання про продаж майна Товариства.12. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності ПАТ «Сумивтормет» (тис.грн.)

Найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 986 2335
Основні засоби 125 295
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 56 386
Сумарна дебіторська заборгованість 660 1436
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 53
Нерозподілений прибуток -2092 -1637
Власний капітал 450 905
Статутний капітал 120 120
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 538 1430
Чистий прибуток (збиток) -455 -1576
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12013900 12013900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 23

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних 
зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00 години, за адре-
сою: Сумська обл., м. Суми, вул. Тополянська, 13 (кімната головного бухгалтера).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Боровик А.В.

Телефон для довідок: 0542788205.
Ліквідаційна комісія ПАТ «Сумивтормет»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВА КОМПАНІЯ «АхА СТРАхУВАННЯ»,

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, (надалі за текстом – «То-
вариство») повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі за текстом – «Збори»). 

Збори відбудуться 26 квітня 2013 року о 10 годині 30 хвилин за місцезнаходжен-
ням Товариства за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, під’їзд № 3, шостий 
поверх, конференцзала.

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови Зборів.
3. Обрання Секретаря Зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради товариства.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
12. Прийняття рішення про наступне схвалення правочинів.
13. Вирішення питання про заміну депозитарію цінних паперів Товариства.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 886013 859736
Основні засоби 8012 9881
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 532 788
Сумарна дебіторська заборгованість 119903 131349
Грошові кошти та їх еквіваленти 241000 350894
Нерозподілений прибуток 182326 181492
Власний капітал 447724 446890
Статутний капітал 261975 261975
Довгострокові зобов'язання 6164 4347
Поточні зобов'язання 45516 51977
Чистий прибуток (збиток) 834 2351
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26197519 20479019
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 862 1171

Реєстрація учасників Зборів здійснюється з 10:00 до 10:30 у день проведення Збо-
рів за місцем їх проведення. Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необ-
хідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів, крім того, – дові-
реність на право участі у Зборах або інший документ, який посвідчує їх повноваження.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 22 квітня 
2013 року станом на 24 годину 00 хвилин.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми-
тися під час підготовки до Зборів: акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними 
матеріалами за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9:00 по 18:00 години. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вказаними матеріалами 
(документами) – Голова Правління Товариства Філіп Вотле. 

Контактний телефон: (044) 4992499.
Наглядова рада АТ «Страхова компанія «АхА Страхування»

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 
2013 року об 1100 за адресою: 19400, Черкаська область, м. КорсуньШевченківський, 
вул. Леніна, 144, зал засідань, 3поверх.

Порядок денний:
Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕРК», процедурні 1. 

питання.
Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та 2. 

визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік та затвердження звіту Наглядової 3. 

ради.
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та затвердження звіту Ревізійної 4. 

комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2012 році.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 

вчинятися протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може 
бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річ-
ної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. Про надання повноважень щодо за-
твердження істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладен-
ням значних правочинів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
на 24 годину 22 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових зборах буде здійснюватись в день про-
ведення зборів за адресою їх проведення.

Початок реєстрації о 10-00. Закінчення реєстрації о 10-45. Для участі у зборах акці-
онерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів, крім того – довіреність на 
право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Товариства: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 144, 
бухгалтерія, тел. (04735) 2 56 93. Відповідальна особа – Бондар Оксана Іванівна.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Звітний 
період

Попередній 
період

Усього активів 1409,9 1555,3
Основні засоби 4893,6 4893,6
Довгострокові фінансові інвестиції 64,3 64,3
Запаси 170,9 170,9
Сумарна дебіторська заборгованість 41,9 144,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,6 2,7
Нерозділений прибуток - -
Власний капітал - -
Статутний капітал 1715,0 1715,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 21,6 33,2
Чистий прибуток (збиток) -2117,1 -1983,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6860000 6860000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Наглядова рада

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРК», код ЄДРПОУ 30146198, (надалі – Товариство) 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОСМЕД» 

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Космед»1.1. 
Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство1.2. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 318413501.3. 
Місцезнаходження емітента: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55-А1.4. 
Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 53735241.5. 
Електронна поштова адреса емітента: 1.6. sdzyuba@cosmed.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 1.7. 

розкриття інформації: www.cosmed.com.ua.
Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб1.8. 

2. Текст повідомлення
20 березня 2013 р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Космед» (протокол № 21 від 20.03.2013р.) було прийняте рішення про зміну складу поса-
дових осіб, а саме:

Звільнено Дзюбу Станіслава Валентиновича (Паспорт: серія СО № 080627 виданий 
27.04.1999р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві) з посади Голови правління, за рі-
шенням загальних зборів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 11 років.

Звільнено Ткач Вікторію Вікторівну (Паспорт: серія СО № 196790 виданий 31.07.1999р. 
Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві) з посади Члена правління, за рішенням загальних 
зборів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: 1 рік 1 місяць.

Звільнено Шаманського Дмитра Олександровича (Паспорт: серія ЕК № 663260 виданий 
25.11.1997р. Стахановським МВУ МВС України в Луганській обл.) з посади Члена правління, 
за рішенням загальних зборів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 3 місяці.

Призначено Дзюбу Станіслава Валентиновича (Паспорт: серія СО № 080627 виданий 
27.04.1999р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві) на посаду Голови правління. Строк, 
на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
Голова правління, директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Призначено Шаманського Дмитра Олександровича (Паспорт: серія ЕК № 663260 вида-
ний 25.11.1997р. Стахановським МВУ МВС України в Луганській обл.) на посаду Члена прав-
ління. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
своєї діяльності: керівник напрямку, супервайзер. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій.

Призначено Лазебника Максима Володимировича (Паспорт: серія ВС № 310440 виданий 
31.05.2000р. Амвросіївським РВ УМВС України в Донецькій обл.) на посаду Члена Правління. 
Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї ді-
яльності: головний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, торговий представник, 
керівник напрямку. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Звільнено Бабенко Інну Георгіївну (Паспорт: серія ЕА № 281710 виданий 16.05.1997р. 
Гайворонським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.) з посади Головного бухгалтера 
20.03.2013р. за рішенням Голови правління на підставі заяви Бабенко І.Г. Часткою в статут-
ному капіталі емітента не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 
4 місяці.

Призначено Мальовану Наталію Сергіївну (Паспорт: серія СО № 341676 виданий 
22.02.2000р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) на посаду Головного бухгалтера 
20.03.2013р. за рішенням Голови правління на підставі заяви Мальованої Н.С. Строк, на який 
призначено особу: не визначено. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
бухгалтер, головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Звільнені та призначені посадові особи непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не мають.

Голова правління Дзюба С.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

У зв’язку з технічною помилкою програми, уточнюються фінансові показники ПрАТ «АО 
Техніка» за 2012 рік, а саме додаткова інформація до п.6. Порядку денного про проведення 
чергових загальних зборів, опублікована 21.02.2013р. в офіційному друкованому виданні 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 36(1540) та роз-
міщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів 
(www.stockmarket.gov.ua) 25.02.2013р. о 13:55:55.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АО ТЕхНІКА»
Повідомляємо що 31 березня 2013 року об 11.00 годині за адресою: м. Донецьк, прос

пект 25річчя РСЧА, буд.7, каб.204 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів. Реєстрація 
акціонерів: 31 березня 2013 року з 10.30 до 10.50 за місцем проведення Загальних зборів 
Товариства.

Порядок денний (питання що виносяться на голосування):
Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.1. 
Про обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів, затверджен-2. 

ня регламенту зборів.
Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товари-3. 

ства за 2012 рік.
Звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки щодо фінансово-господарської ді-4. 

яльності Товариства за 2012 рік.
Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2012 році.5. 
Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік, порядок розподі-6. 

лу прибутку Товариства та визначення строку, порядку виплати розміру річних дивідендів за 
2012 рік.

Додаткова інформація до п.6

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 40541 41152
Основні засоби 6754 6931
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 28453 28657
Сумарна дебіторська заборгованість 3806 4494
Грошові кошти та еквіваленти 280 568
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6106 4945
Власний капітал 7114 5953
Статутний капітал 1008 1008
Довгострокові зобов'язання 38 32
Поточні зобов'язання 24977 27867
Чистий прибуток (збиток) 1161 786
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2400 2400
Кількість акцій, викуплена протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 252 266

Для реєстрації та участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі необхідно 
мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно чин-
ного законодавства України.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі зазначених документів згідно з 
реєстром акціонерів у порядку відповідно чинному законодавству України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складається 
станом на 24 годину 26 березня 2013 року у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України.

З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: м. Донецьк, проспект 
25-річчя РСЧА, буд.7, каб. №103, у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 9-00 до 18-00, а в день 
проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
директор Товариства Чумаков В.П. Телефони для довідок: (062) 3815810; 3815803.

Директор ПрАТ «АО Техніка»     Чумаков В.П.

місцезнаходження якого: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Засілля, повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня  
2013 року о 14.00 годині за адресою місця знаходження товариства в адміністративному 
приміщенні ПрАТ «Засільське ХПП», в кабінеті директора (другий поверх адмінбудівлі).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «26» квітня 2013 року з 13.30 до 13.50 години 
за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
«22» квітня 2013 року (на 24 годину).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лі-

чильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
3. Розгляд звіту Директора товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Директора за 2012 рік.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора 
товариства за 2012 рік.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку товариства за 
2012 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством про-
тягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

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

Найменування показника Період 
2012 рік 2011 рік

Усього активів 16005 25566,00

Основні засоби 3665 1793,00
Довгострокові фінансові інвестиції 1325 1325,00
Запаси 2394 15549,00
Сумарна дебіторська заборгованість 3650 4474,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 40
Нерозподілений прибуток (збиток) 1019 -1064,00
Власний капітал 3218 2198,00
Статутний капітал 746 746,00
Довгострокові зобов'язання 949 949,00
Поточні зобов'язання 11838 22419,00
Чистий прибуток (збиток) 1019 -1064,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1978280 1978280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 5000,00 0,00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

1 0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66 67

Для участі у зборах необхідно при собі мати документи, що підтверджують право участі в 
загальних зборах акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери ма-
ють можливість ознайомитись у робочі дні з 14:00 до 16:30 години за адресою: Миколаївська 
область, Жовтневий район, с. Засілля, в адміністративному приміщенні ПрАТ «Засільське 
ХПП», в кабінеті директора (другий поверх адмінбудівлі), а також в день зборів в місці про-
ведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор ПрАТ «Засільське ХПП» Кошкін 
Костянтин Леонідович.

Директор ПрАТ «Засільське хПП»     К.Л. Кошкін

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАСІЛЬСЬКЕ хПП», 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛСТАС»
(код ЄДРПОУ 14220018) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться «25» квітня 2013 р. о 15.00 за місцезнаходженням товариства: м. Чернігів,  
вул. Пушкіна, б.16, 5 поверх, каб.7. Реєстрація учасників відбудеться 25.04.13р. з 14.00 до 
14.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, буде складено станом на 19.04.2013р.

Порядок денний:
Затвердження складу лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.1. 
Обрання голови та секретаря зборів.2. 
Звіт Генерального директора про результати діяльності товариства за 2012 рік та за-3. 

твердження основних напрямків діяльності у 2013 році.
Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.4. 
Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.5. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності за звітний період (тис. грн.)
Найменування показника 2012 рік 2011 рік

Усього активів 908.7 1048.5
Основні засоби 122.0 174.8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 213.4 217.1
Сумарна дебіторська заборгованість 570.8 652.3

Грошові кошти та їх еквіваленти 2.3 1.9
Нерозподілений прибуток (124.1) (87.6)
Власний капітал 622.5 679.7
Статутний капітал 740.0 740.0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 280.7 364.3
Чистий прибуток (збиток) -57.2 -60.1
Середньорічна кількість акцій (штук) 148000 148000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

- --

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

До дати проведення зборів та в день проведення зборів Товариства усі акціонери можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 15.00 за місцезнаходженням Товариства в 
каб.7 на 5-му поверсі. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Генеральний директор Котенко С.І. Тел. для довідок – (0462) 651-511. Пропо-
зиції до порядку денного зборів подаються в порядку, передбаченому ст.38 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Для участі в загальних зборах необхідно мати документи, що 
посвідчують особу акціонера чи повноваження його представника.

Підтверджую достовірність наданої інформації  генеральний директор Котенко С.І.

ПАТ «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ» повідомляє про доповнення до 
інформації про проведення загальних зборів, опублікованої в №43 від 04.03.2013 р.

Включити до порядку денного пункт:
Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів: обрання голови та секретаря, 

обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту.
Загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2013 року в 12:00 за місцезнаходжен-

ням акціонерного товариства за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 4, III 
поверх, актова зала.

Дата складання акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 година 8 квітня 
2013 р. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 11:45. Для участі в зборах акціонерам необхідно 
мати паспорт, уповноваженим особам – паспорт і доручення, оформлене відповідно до 
діючого законодавства.

Телефон для довідок: (056) 794-34-05, 794-34-01.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ»

(код ЄДРПОУ: 01558709; місцезнаходження: Україна, 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, 
пр. Леніна, 86) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ» відбудуться «25» квітня 2013 року о 17:00 год. 
за адресою: Україна, 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Леніна, 86, у приміщенні №1 (чер-
воний куточок). Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 16:20 
до 16:50 год. «25» квітня 2013 року за місцем проведення чергових загальних зборів. Відпо-
відно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у 
чергових загальних зборах акціонерів, складається на 24:00 годину «19» квітня 2013 р.

Порядок денний:
1. Про обрання Секретаря зборів та обрання членів Лічильної комісії чергових загаль-

них зборів акціонерів.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 

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

ства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства 

за 2012 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ» повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу, а представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі 
та голосування на чергових загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

З документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх пред-
ставники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за місцезнаходженням Товариства за 
адресою: Україна, 86429, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Леніна, 86, у робочі дні, робочий час 
у приміщенні №1 (червоний куточок) (а в день проведення Зборів без подання письмового за-
питу – також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються 
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фі-
зичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного 
облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. Від-
повідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами 
– Музика Ю. С., телефони для довідок: (06252) 5-15-98.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ» (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

звітний 2012 рік попередній 2011 рік 
Усього активів 5021,0 3796,1
Основні засоби 4474,0 3461,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 103,6 94,7
Сумарна дебіторська заборгованість 112,9 64,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 330,5 176,5
Нерозподілений прибуток 4268,2 3120,0
Власний капітал 665,6 627,7
Статутний капітал 11,6 11,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 75,6 37,4
Чистий прибуток (збиток) 1185,8 757,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1105 1105
Кількість власних акцій, викуплених протягом пе-
ріоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 26
Наглядова рада ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МАШТЕХКОМПЛЕКС» 
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2013 р. о 10:00 за 

адресою: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71 (актовий зал). Реєстрація акціонерів здійсню-
ється за місцем проведення зборів з 8:45 до 09:45. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах станом на 18 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльність товариства за 

2012 рік. Основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства, та порядку розподілу прибутку (покриття 

збитку) за 2012 рік.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт,представникам акціонерів 

паспорт та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства. З документами, 
пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися 
за місцем проведення зборів: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71, у робочі дні з 12:00 до 
15:00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Го-
лова Правління Лобанов Олег Валерійович. Довідки за телефоном: (0522) 22-76-16.

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

Найменування показника
період

Звітний Попередній 
Усього активів 1548 1804
Основні засоби 1474 1393
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 74 93
Сумарна дебіторська заборгованість 41 (-1039)
Грошові кошти та їх еквіваленти 78 78
Нерозподілений прибуток (-1229) (-882)
Власний капітал 1164 1411
Статутний капітал 1303 1303
Довгострокові зобов’язання 7 7
Поточні зобов’язання 460 386
Чистий прибуток (збиток) (-1229) (-882)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5213760 5213760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протя-
гом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11
Голова правління ПАТ « КПКТІ Маштехкомплекс» О.В. Лобанов

Шановний акціонер!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРПОРАЦІЯ УКРЖИЛБУД» (надалі – Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі  Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 

участі в Зборах: 26 квітня 2013 року з 15 години 30 годин до 15 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 26 квітня 2013 року о 1600 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи 

Грінченка, буд. 4 (кімната 1).
Місцезнаходження Товариства: Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова 23Б.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 

перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів  
22 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.1. 
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.2. 
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати 3. 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 4. 

2012 рік.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 5. 

2012 рік.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.6. 
Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.7. 
Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.8. 
Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.9. 

Про відкликання Ревізора Товариства.10. 
Про обрання Ревізора Товариства.11. 

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова 23-Б, кожного робочого дня з 
09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів головний бухгалтер 
Товариства - Марченко В.О. 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 477 904 471 323
Основні засоби (залишкова вартість ) 59 164 62 846
Довгострокові фінансові інвестиції 175 726 175 726
Запаси в т.ч. готова продукція 79 966 64 571
Сумарна дебіторська заборгованість 149 389 154 830
Грошові кошти та їх еквіваленти 388 226
Нерозподілений прибуток (105 750) (80 184)
Власний капітал -5 596 19 970
Статутний капітал 100 004 100 004
Довгострокові зобов’язання 174 498 174 498
Поточні зобов’язання 311 002 276 885
Чистий прибуток (збиток) (25 566) (30 859)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 666 900 6 666 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 20 23

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 4906964.

Наглядова рада
ПрАТ «Корпорація Укржилбуд»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 25 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

(місцезнаходження: 07415, Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, вул. Дес-
нянська, буд. 141) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства 
(далі – загальні збори): 

місце проведення загальних зборів: Київська область, Броварський район, с. Зазим’є,  
вул. Деснянська, буд. 141, каб. Голови правління (база відпочинку «Зазим’є»);

дата та час проведення загальних зборів – 29 квітня 2013 року об 11 год. 00 хв.;
місце проведення реєстрації акціонерів: Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, 

вул. Деснянська, буд. 141, каб. Голови правління (база відпочинку «Зазим’є»);
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10 год. 00 хв. 29 квітня 

2013 року; час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10 год. 45 хв. 
29 квітня 2013 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
23 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.2. 
Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-3. 

ства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.4. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.5. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.6. 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.7. 
Про попереднє схвалення значних правочинів щодо поточної господарської діяльності 8. 

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

Найменування показника
Період

Звітний
2012 р.

Попередній
2011 р.

Усього активів 607699 550279

Основні засоби 260709 224833
Довгострокові фінансові інвестиції 357 357
Запаси 53537 63159
Сумарна дебіторська заборгованість 256926 227664
Грошові кошти та їх еквіваленти 461 365
Нерозподілений прибуток 22227 5538
Власний капітал 252339 191112
Статутний капітал 7613 4254
Довгострокові зобов’язання 46929 47560
Поточні зобов’язання 19403 14696
Чистий прибуток(збиток) 8870 8476
Середньорічна кількість акцій (шт.) 217520 121555
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 95965 -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

3359 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 315 334

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за 
адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, вул. Деснянська, буд. 141, каб. Голо-
ви правління, приймальня, у вівторок та четвер з 14-00 до 17-00 за попереднім записом по тел.: 
/044/ 275-32-88. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготов-
ки та проведення загальних зборів – Голова правління Ярмолатій Олег Валерійович.

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

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представ-
никам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Довідки за телефоном: /044/ 2753288.
ПАТ «УКРГАЗБУД»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗБУД»

ВАТ «КАхОВСЬКЕ АТП16506» 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  

26 квітня 2013 р. о 13.00 за адресою: херсонська обл., м. Каховка, вул. Мелітопольська, 72.
Початок реєстрації акціонерів: о 12.00 год.; закінчення реєстрації: о 12.50 год.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводитиметься 26.04.2013 р. за 

місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у 
зборах: 22.04.2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт правління ВАТ «Каховське АТП-16506» за 2009-2012 роки.
3. Звіт Наглядової ради ВАТ «Каховське АТП-16506» за 2009-2012 роки.
4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Каховське АТП-16506» за 2009-2012 роки.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ «Каховське 

АТП-16506» за 2009-2012 роки.
6. Затвердження порядку покриття збитків або розподілу прибутку ВАТ «Каховське 

АТП-16506» за 2009-2012 роки.
7. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної фор-

ми існування у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематері-
алізацію.

8. Обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, 
та затвердження умов Договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.

9. Обрання Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах 
власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов Договору про від-
криття рахунків у цінних паперах з ним.

10. Про зміну найменування Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства».

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Затвердження внутрішніх положень Товариства в зв’язку з приведенням у відповід-

ність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Вибори виконавчого органу.
14. Вибори Голови та членів Наглядової Ради товариства ВАТ «Каховське АТП-16506».
15. Вибори членів Ревізійної комісії ВАТ «Каховське АТП-16506».
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, пред-

ставникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність, засвідчену згідно 
вимог чинного законодавства. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документа-
ми, пов’язаними з порядком денним Зборів, за адресою: Херсонська обл., м. Каховка,  
вул. Мелітопольська, 72, у робочі дні, з 10.00 до 12.00 год. Також, за цією адресою акціо-
нери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного 
Зборів не пізніш як за 20 днів до вищезазначеної дати скликання Зборів.

Довідки за телефоном: (05536) 26098.        
Правління ВАТ

Основні фінансовогосподарські показники 
діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

2012 р. 2011 р. 2010 р. 2009 р.
Усього активів 1074 2056 2187 1726
Основні засоби 3800 3800 3854 3516
Довгострокові фінансові інвестиції - 32 32 288
Запаси 130 83 30 44
Сумарна дебіторська заборгованість 126 129 267 69
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 65 21 164
Нерозподілений прибуток - - - -
Власний капітал 1589 1589 1589 1589
Статутний капітал 161 161 161 161
Довгострокові зобов’язання - - - -
Поточні зобов’язання 1830 984 1319 1671
Чистий прибуток (збиток) -1253 4266 -2694 -2651
Середньорічна кількість акцій (шт.) - - - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 123 139 147 138

 (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56) повідомляє про проведення 
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 
м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, зал засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись з 09:15 до 09:45 у день та за 
місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на  
24 годину 19 квітня 2013 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, 
який ідентифікує особу акціонера (паспорт), а у разі участі представника акціонера – також 
документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах та 
ідентифікують особу представника. Документи повинні бути оформлені відповідно до вимог 
законодавства України.

Порядок денний:
Про обрання Лічильної комісії та затвердження процедурних питань проведення За-1. 

гальних зборів акціонерів.
Про розгляд та затвердження Звіту Спостережної ради ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» за  2. 

2012 рік.
Про розгляд та затвердження Звіту Правління ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» за 2012 рік та визна-3. 

чення основних напрямів діяльності у 2013 році.
Про розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» за 2012 рік.4. 

Про розгляд висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» за 5. 
2012 рік. Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» за 2012 рік та 
заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» за 2012 рік.6. 
Щодо порядку оплати винагороди Голові та членам Спостережної ради ПАТ «ЕНЕРГО-7. 

БАНК».
Про внесення змін до Статуту ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» та затвердження Статуту Банку в 8. 

новій редакції.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (тис. грн.)*

Найменування показника
Період

Звітний 
(01.01.2013)

Попередній 
(01.01.2012)

Усього активів 1 735 240 1 816 641
Основні засоби 109 552 95 936
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 30 619 29 372
Грошові кошти та їх еквіваленти 324 194 252 529
Нерозподілений прибуток - -

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОБАНК»
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№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Власний капітал 301 114 231 174
Статутний капітал 359 037 259 163
Довгострокові зобов’язання 532 275 678 122
Поточні зобов’язання 901 851 907 345
Чистий прибуток (збиток) (29 401) (35 032)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 359 037 259 163
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 440 465

*Показники можуть коригуватись згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів та на-
слідками затвердження аудиторського висновку.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери (їх пред-
ставники) можуть ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, у робочі дні та у робочий час за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, 
офіс 505, у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) із документами – начальник Юридич-
ного управління В.В. Волощук, тел. (044) 201-69-60.

Голова Правління      О.О. Малинська

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДІАПАЗОНМАКСИМУМ БАНК»

(ЄДРПОУ 36301800), місцезнаходження: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В
Шановний акціонере!

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
26 квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 134А,  
1й поверх, Конференцзал.

Реєстрація акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів відбудеться 26 квіт-
ня 2013 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення по-

рядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рік та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рік та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії та аудитора ПАТ «Д-М Банк».
5. Затвердження річного звіту ПАТ «Д-М Банк» за 2012 рік, розподіл прибутку, затвер-

дження розміру річних дивідендів.
6. Про зміну найменування банку та внесення змін до Статуту банку шляхом викладення 

його в новій редакції.
7. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів банку.
8. Затвердження Положення про Спостережну раду банку.
9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію банку.
10. Затвердження Положення про Правління банку.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 446 509 397 236
Грошові кошти та їх еквіваленти 153 695 35 060
Кошти в інших банках 143 958 151 661

Кредити та заборгованість клієнтів 67 915 147 080
Вкладення в цінні папери 21 650 36 466
Основні засоби 23 292 24 303
Інші активи 35 999 2 666
Усього зобов’язань 331 290 282 692
Кошти банків 139 748 132 843
Кошти клієнтів 142 135 135 312
Субординований борг 14 122 14 122
Інші зобов’язання 35 285 415
Власний капітал 115 219 114 544
Статутний капітал 110 000 110 000
Нерозподілений прибуток 674 1 122
Резервні та інші фонди банку 4 545 3 422
Середньорічна кількість акцій (шт.) 110 000 110 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 109 72

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загаль-
них зборів – 14.03.2013 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – ста-
ном на 24 годину 22.04.2013 р.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів запрошуються акціонери ПАТ «Д-М 
Банк» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформле-
ними у відповідності до чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені пред-
ставники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного в офісі ПАТ «Д-М 
Банк» за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В, перший поверх, в кабінеті Начальни-
ка юридичного Управління з понеділка по п'ятницю з 11-00 до 13-00 год. та з 14-00 до 17-00 год., 
а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа – Ярухін 
Ю.Ю., тел. (044) 559-23-18.

Голова Правління ПАТ «ДМ Банк»     О.В. Тіхоміров

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«25» квітня  2013 року о 11:00 годині за адресою: 01032, м. Київ, вул.. Саксаганського, 105, 
поверх 8, оф. 802.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем 
проведення загальних зборів акціонерів з 9.00 до 10.50.

Порядок денний:
1) Обрання складу Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3) Обрання складу наглядової ради Товариства.
4) Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства до звіту та балансу Това-

риства за 2012 рік.
6) Затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік.
7) Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік.
8) Порядок розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2012 рік.
9) Обрання складу Ревізійної Комісії.
Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при 

собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право 
участі і голосування на загальних зборах акціонерів товариства, оформлену відповідно до 
вимог чинного законодавства.

Ознайомитися з проектами документів, які пов`язані з порядком денним загальних  
зборів, акціонери можуть за адресою: 01032, м. Київ, вул.. Саксаганського, 105, поверх 8,  

оф. 802. Відповідальна особа; перший заступник Генерального директора Балуєв І.Л.  
(тел. 044 3530992) 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», буде складено станом на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення таких зборів. 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів  50 239 27 394
Основні засоби  298 55
Довгострокові фінансові інвестиції  0 2 157
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  302 753
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 191 23 946
Нерозподілений прибуток 22 360 11 496
Власний капітал 34 829 23 738
Статутний капітал 11 640 11 640
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1 281 158
Чистий прибуток (збиток) 11 091 5 844
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом п
еріоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 5

З повагою, Наглядова Рада ПрАТ «СТРАхОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОГАЗ»
На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ  про проведення загальних зборів акціонерів  

ПАТ «ДНІПРОГАЗ»   призначених на 06.04.2013 року, яке було опубліковане  28.02.2013 року 
у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 41 (1545),  
ПАТ «ДНІПРОГАЗ» інформує  про основні показники фінансово-господарської діяльності  то-
вариства  за 2011 - 2012рр. (тис.грн.).

Найменування показника період
2012р.* 2011р.

Усього активів 555983  793456
Основні засоби 100370  126413
Довгострокові фінансові інвестиції 5483  19692
Запаси 7550  11674
Сумарна дебіторська заборгованість 328484  426432
Грошові кошти та їх еквіваленти 197024  126907

Нерозподілений прибуток -267521 -177813
Власний капітал 122311  -32926
Статутний капітал 3422  1968
Довгострокові зобов’язання 54572  0
Поточні зобов’язання 758480  713651
Чистий прибуток (збиток) 42859  220
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39360720 39360720
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) 1911 1867

* Попередні дані. Остаточна  інформація, підтверджена аудиторським висновком,  буде 
надана на загальних зборах акціонерів. 

ПАТ «ДНІПРОГАЗ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ  3»

(надалі такожТовариство, код за ЄДРПОУ  03449887, місцезнаходження: 03131 м. Київ 
вул. Лютнева, 1) 

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мостобудівне 
управління - 3», які відбудуться «26» квітня 2013 року в приміщенні кабінету керівника за 
адресою: 03131 м. Київ вул. Лютнева, 1. Початок зборів об 1000 годині.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мостобудівне управ-
ління - 3» буде здійснюватися Реєстраційною комісією «26» квітня 2013 року з 9-00 години 
до 10-00 години за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мосто-
будівне управління - 3»: м. Київ вул. Лютнева, 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
«22»  квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання складу лічильної комісії.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» про результа-

ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» за 2012 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» за 2012 рік 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Мостобудівне управління - 3» за 
2012 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Мостобудівне 
управління - 3» у 2012 році.

8. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Мостобудівне управління - 3».
9. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть укладатися ПрАТ «Мостобудів-

не управління - 3» у 2013 році
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 

що укладатимуться з членами наглядової ради.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-

ми наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 

під час підготовки до загальних зборів: 3 матеріалами та проектами документів можна озна-
йомитись в день проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10.00 по 
16.00 за адресою 03131 м. Київ вул. Лютнева, 1, кабінет керівника звернувшись із заявою, 
складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми - Бредак Олександр Петрович.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що посвідчує осо-
бу; представникам акціонерів - доручення на право участі у зборах, оформлене згідно 
вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу. Довідки за тел.: 
259-39-69».

Основні показники фінансовогосподарської діяльності
Приватного акціонерного товариства «Мостобудівне управління  3» за 2012 рік, тис. грн.
№ 
п/п

Найменування показнику Період
Звітний
2012р.

Попередній
2011р.

1. Усього активів   26633 37334
2. Основні засоби 4746 6648
3. Довгострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси 4924 4924
5. Сумарна дебіторська заборгованість 16634 17240
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 329 8522
7. Нерозподілений прибуток 7490 6491
8. Власний капітал 4889 4889
9. Статутний капітал 122 122
10. Довгострокові зобов’язання - -
11. Поточні зобов’язання 14132 25824
12. Чистий прибуток (збиток) 999 972
13. Середньорічна кількість акцій, шт. 1221 1221
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 145 59
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 

протягом періоду 
233 96

16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 106 118

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний): 

(044) 5864394
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):  

(044) 5864394

ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІйНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
Повідомлення

Шановні Пані та Панове, ми хотіли би заявити про наступне: «Ляйневебер» ТОВ & КТ, 
Віттекіндштрассе 16-18, 32051, Херфорд, повідомляє про намір придбати 15 544 простих 
іменних акцій Приватного Акціонерного Товариства, Виробничо-Комерційної фірми «Леся», 
код ЄДРПОУ – 00309097, код ISIN – UA 4000110720.

З щирою повагою, 
Штефан Брандманн (підпис) 
Йоханнес Везелек (підпис) 

 АТ «АРТЕМБАНК» 
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента про зміну складу посадових осіб 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «АРТЕМБАНК» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 26253023
1.4. Місцезнаходження емітента 04050 м.Київ вул. Артема, буд. 103
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 044-483-30-65 044-483-30-65
1.6. Електронна поштова адреса емітента osl@artembank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.artembank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

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

2. Текст повідомлення 
Леонова Сергія Олександровича призначено на посаду Заступника Голови Правління та 

буде введено до складу Правління після погодження його кандидатури національним банком. 
Рішення про призначення прийнято Спостережною Радою 20.03.2013 р. на підставі особової 
заяви. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки. Обіймав посаду керу-
ючого відділенням АКБ «Форум». Дозволу на розкриття паспортних данних не надано.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. В.о. Голови Правління ___________ Петрухнова М.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 20 березня 2013 р.

(дата) 
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ПАТ «АЛЬБАТРОС»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів які відбудуться «  29» квітня 

2013 р. о 10.00 г. за адресою м. Одеса, пер. Курортний, 2 (у приміщені актового залу го
телю Курортний)

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 9.00 по 9.45 г.
(Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 

25.04.2013 р.)
Порядок денний:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, а також секретаря та голови загальних 
зборів.

2. Звіт Дирекції про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 
2012 рік.

3.Звіт та висновки Наглядової ради акціонерів щодо річного звіту та балансу Товари-
ства за 2012 рік. 

4.Звіт та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу  Товариства за 
2012 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 
6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), Товариства за 

2012  рік, строк та порядок виплати дивідендів.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Для участі у зборах акціонер повинен мати при собі паспорт або інший документ, 

що посвідчує особу, представники акціонерів – доручення та документ, що посвідчує 
особу. З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів, озна-
йомлення з документами звертатися за тел. ((048) 728 – 65-54) або за адресою: 
м.  Одеса, вул. Троїцька, 13 «приемная», уповноважена особа Полянський Сергій Во-
лодимирович тел. ((048)728-60-94). 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства

(тис. грн.)
Найменування показника 2012 рік

період
звітний попередній

Усього активів 6612,7 7208,5
Основні засоби 2497,0 2690,1
Довгострокові фінансові інвестиції 1952,2 1952,2
Запаси 30,0 140,4
Сумарна дебіторська заборгованість 2068,2 2366,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 65,2 59,3
Нерозподілений прибуток (1779,0) (3413,7)
Власний капітал 2928,0 1293,3
Статутний капітал 529,9 529,9
Довгострокові зобов’язання 2534,3 4293,2
Поточні зобов’язання 1150,4 1622,0
Чистий прибуток (збиток) 1634,7 598,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2119602 2119602
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівник на кінець періоду 
(осіб)

31 34

Адміністрація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС»

Приватне акціонерне товариство «Компанія Інтерлогос» (код за ЄДРПОУ 23712217, міс-
цезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 6), повідомляє про скликання загальних 
зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Інтерлогос», які відбу-
дуться 26 квітня 2013 року об 11.00 год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 6.

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання голови та секретаря зборів. 
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2012 р. 
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства.
7. Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає більше 10 % від суми 

активів за даними річної фінансової звітності за 2012 рік.
8. Інші питання пов’язані з господарською діяльністю ПрАТ «Компанія Інтерлогос».

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

2012р. 2011р.
Усього активів 53162 46269
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4043 2851
Довгострокові фінансові інвестиції 1945 1723
Запаси 20502 13626
Сумарна дебіторська заборгованість 21660 24348
Грошові кошти та їх еквіваленти 734 459
Власний капітал 6118 5823
Статутний капітал 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6023 5728
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 47044 40446
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,93 11,69
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

3,93 11,69

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 75 75
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом 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 6118 5823
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 120 105

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна озна-
йомитись за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 6, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 
9.00 год. до 17.00 год., звертатись до Генерального директора Зоріна Геннадія Петровича.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем проведення зборів: з 10.00 год. 
до 10.55 год., у день проведення зборів.

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

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).
Телефон для довідок: 2866065
Генеральний директор  Г.П. Зорін

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ»
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

26  квітня 2013 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Львівська область, м. Львів, 
вул.  Навроцького, 1, в приміщенні адмінкорпусу ПАТ «Львівметал»

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт виконуючого обовязки Генерального директора про підсумки діяльності Товари-

ства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора 
Товариства.

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

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 

2013  році.
10. Про відкликання членів ревізійної комісії.
11. Про обрання членів ревізійної комісії.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 

протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься 26 квітня 2013 року за міс-
цем проведення зборів з 10 год. 00 хв. та закінчиться 10 год. 50 хв. Для реєстрації акціонерам 
при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам – належним чином оформлене 
доручення.

З документами, що стосуються порядку денного загальних зборів, можна ознайомитися 
в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. за адресою: м.Львів, вул. Навроцького, 1 в приміщенні 
адмінкорпусу ПАТ «Львівметал».

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом 
на 24 годину 22 квітня 2013 року.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 23346 2682
Основні засоби 18647 18652
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 1507 2079
Сумарна дебіторська заборгованість 2848 1877
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 72
Нерозподілений прибуток 14286 15283
Власний капітал 2 2
Забезпечення майбутніх витрат 125 219
Статутний капітал 2279 2279
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6654 4899
Чистий прибуток (збиток) (997) 13
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9117720 9117720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 62

В.о.Генерального директора  Дяк І.Г.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Інформація за 2012 року про діяльність 

ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ» 
Повне найменування інвест.фонду Інтервальний диверсифікований пайовий 

інвестиційний фонд «Платинум» 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 221378
Повне найменування компанії з управління 
активами

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Драгон Есет Менеджмент»

Серія та № ліцензії на право провадження 
проф. діяльності на фонд.ринку - діяльності 
з управління активами інститут.інвесторів 
(діяльності з управління активами)

АВ №581211

Код за ЄДРПОУ КУА 33936496
Код території за КОАТУУ КУА 8036100000
Місцезнаходження КУА 01033, м.Київ, вул. Саксаганського,36Д
Дата реєстрації випуску ін вест. 
сертифікатів

30.12.2010

Номер свідоцтва про реєстр. випуску інвест. 
сертифікатів

1987

Найменування органу, що зареєстрував 
випуск

ДКЦПФР

Форма існування / випуску Бездокументарна/ Іменні
Спосіб розміщення випуску* Прилюдна пропозиція
Номінальна вартість 1 інвест. сертифікату, 
грн.

100 грн.

Загальна кількість інвестиційних 
сертифікатів шт.

10 000 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд
Код 
ЄДРПОУ

Юр. особа Найменування Док-т на 
повноваж 

Місцезнаходження

30965875 Торговець ЦП СП ТОВ «Драгон 
Капітал»

АЕ №185219 від 
16.10.12р.

Київ, вул. Саксагансько-
го, 36Д

21684818 Зберігач ЦП АТ «УкрСиб-
банк»

АВ №507201 від 
12.01.2010р.

61001, м. Харків, 
пр-т  Московський, 60

21647622 Аудитор ТОВ «АФ 
«Регістр»

Свід. ДКЦПФР 
№АБ000309

Київ, вул. Червоноар-
мійська 84, оф.35

33936496 КУА ТОВ Драгон Есет 
Менеджмент

АВ №581211 Київ, вул. Саксагансько-
го, 36Д

35917889 депозитарій ПрАТ «ВДЦП» АВ №498004 від 
19.11.2009р.

04107, м.Київ 
вул. Тропініна, 7-Г

Інформація в повному обсязі оприлюднена в мережі Інтернет на сайті ДКЦПФР за адре-
сою: http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/629/show

Інформація за 2012 року про діяльність ІД ПІФ «АУРУМ»
 Повне найменування інвест.фонду Інтервальний диверсифікований 

пайовий інвестиційний фонд «АУРУМ» 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 2211416 
Повне найменування компанії з управління 
активами

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Драгон Есет Менеджмент»

Серія та номер ліцензії на право провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку - діяль-
ності з управління активами інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління активами)

АВ 581211 

Код за ЄДРПОУ КУА 33936496
Код території за КОАТУУ КУА 8036100000
Територія (область) КУА м. Київ
Місцезнаходження КУА 01033, м.Київ, вул. Саксаганського,36Д
Дата реєстрації випуску ін вест. сертифікатів 14.06.2010 
Номер свідоцтва про реєстр. випуску інвест. 
сертифікатів

№1758

Найменування органу, що зареєстрував випуск ДКЦПФР
Форма існування Бездокументарна
Форма випуску Іменні
Спосіб розміщення випуску Прилюдна пропозиція
Номінальна вартість 1 інвест. сертифікату, грн. 100 грн.
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів шт. 10 000 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд
Код 
ЄДРПОУ

Юр. особа Найменування Док-т на повноваж Місцезнаходження

30965875 Торговець 
ЦП

СП ТОВ «Драгон 
Капітал»

АЕ №185217 від 
19.10.12р.

Київ, вул. Саксаган-
ського, 36Д

30965875 Торговець 
ЦП

СП ТОВ «Драгон 
Капітал»

АЕ №185219 від 
16.10.12 р.

Київ, вул. Саксаган-
ського, 36Д

21684818 Зберігач АТ «УкрСиббанк» АВ №507201 від 
12.01.2010р.

61001, м. Харків, 
пр-т  Московський, 60

21647622 Аудиторська 
компанія

ТОВ «АФ 
«Регістр»

Свід. ДКЦПФР № АБ 
000309 від 
27.03.07р.

Київ, вул. Червоноар-
мійська, 84, кв. 35

33936496 КУА ТОВ Драгон Есет 
Менеджмент

АВ №581211 від 
05.05.2011р.

Київ, вул. Саксаган-
ського, 36Д

35917889 Депозитарій ПрАТ «ВДЦП» АВ №498004 від 
19.11.09р.

Київ, вул. Тропініна, 
7-Г

Інформація в повному обсязі оприлюднена в мережі Інтернет на сайті ДКЦПФР за адре-
сою 

http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/628/show

Інформація за 2012 року про діяльність ВД ПІФ «АРГЕНТУМ» 
Повне найменування інвест.фонду Відкритий диверсифікований пайовий 

інвестиційний фонд «Аргентум» 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 2111349
Повне найменування компанії з управління 
активами

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Драгон Есет Менеджмент»

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

АВ 581211

Код за ЄДРПОУ КУА 33936496
Код території за КОАТУУ КУА 8036100000
Територія (область) КУА м. Київ
Місцезнаходження КУА 01033, м.Київ, вул. Саксаганського,36Д
Дата реєстрації випуску ін вест. сертифікатів 05.08.2010
Номер свідоцтва про реєстр. випуску інвест. 
сертифікатів

№1808

Найменування органу, що зареєстрував випуск ДКЦПФР
Форма існування Бездокументарна
Форма випуску Іменні
Спосіб розміщення випуску Прилюдна пропозиція
Номінальна вартість 1 інвест. сертифікату, грн. 100 грн.
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів шт. 10 000 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд
Код 
ЄДРПОУ

Юр. особа Найменування Док-т на повноваж Місцезнаходження

30965875 Торговець 
ЦП

СП ТОВ «Драгон 
Капітал»

АЕ №185217 від 
19.10.12р.

Київ, вул. Саксаган-
ського, 36Д

30965875 Торговець 
ЦП

СП ТОВ «Драгон 
Капітал»

АЕ №185219 від 
16.10.12 р.

Київ, вул. Саксаган-
ського, 36Д

35415496 Незалежний 
оцінювач 

майна

ТОВ «СІ БІ 
РІЧАРД ЕЛЛІС» 

Сертифікат 
№  8592/09 від 

26.05.09р.

Київ, вул. М. Грінчен-
ка,  4

21684818 Зберігач АТ «УкрСиб-
банк»

АВ №507201 від 
12.01.2010р.

61001, м. Харків, 
пр-т  Московський, 60

21647622 Аудиторська 
компанія

ТОВ «АФ 
«Регістр»

Свід. ДКЦПФР № АБ 
000309 від 27.03.07р.

Київ, вул. Червоноар-
мійська, 84, кв. 35

33936496 КУА ТОВ Драгон Есет 
Менеджмент

АВ №581211 від 
05.05.2011р.

Київ, вул. Саксаган-
ського, 36Д

35917889 Депозитарій ПрАТ «ВДЦП» АВ №498004 від 
19.11.09р.

Київ, вул. Тропініна, 7-Г

Інформація в повному обсязі оприлюднена в мережі Інтернет на сайті ДКЦПФР за адре-
сою http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/625/show

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕВС КЕРАМІКА» (надалі - 
«Товариство»), місцезнаходження якого: 84100, Донецька область, м.  Слов’янськ, вул. 
Гончарна, 7, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, що 
відбудуться 26 квітня 2013 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна 84100, Донецька 
область, м. Слов‘янськ, вул. Гончарна, 7, 2 поверх, конференцзал.

Початок реєстрації: 10 год.00 хв., закінчення реєстрації: 11 год. 30 хв., дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 22 квітня 2013 року

Порядок денний
1) Заслуховування звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду;
2) Заслуховування звіту Спостережної (наглядової) Ради Товариства та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду;
3) Заслуховування звіту Ревізійної Комісії Товариства та прийняття рішення за наслідка-

ми його розгляду;
4) Затвердження річного звіту Товариства;
5) Розподіл прибутку і збитків Товариства;
Акціонери можуть ознайомитись з усіма документами та інформацією, пов’язаною з 

вищезазначеним порядком денним Загальних зборів акціонерів в офісі Товариства в робочі 
дні з 8.30 до 18.00 за його адресою: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гончар-
на,  7, телефон для довідок: +380626668844. Акціонерам мати при собі документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів, що діють за довіреністю, необхідно надати належ-
ним чином оформлену та посвідчену довіреність на право участі і голосування на зборах.

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

звітний  , 
тис.грн. 

попередній  , 
тис.грн 

Усього активів  332.905  289.148 
Основні засоби  155.995  172.410 
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0 
Запаси   66.316  55.810 
Сумарна дебіторська заборгованість  54.983  36.196 
Грошові кошти та їх еквіваленти  11.203  18.627 
Нерозподілений прибуток  95.713  58.855 
Власний капітал  213.656  185.113 
Статутний капітал  53.578  53.578 
Довгострокові зобов’язання  608  52.760 
Поточні зобов’язання  103.368  45.850 
Чистий прибуток (збиток)  +28.550  +27.464 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  535 775 205  535 775 205
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  155.995  0 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

 0  0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 213 214 
Спостережна рада АТ «Зевс Кераміка»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №57, 25 березня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонер!

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ФІРМА «КИЇВІНВЕСТ» 

(надалі – «Товариство») 
інформує про проведення чергових (річних)

загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі – «Збори»).

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2013 року з 09.00 до 10.45 год.
Перелік акціонерів для реєстрації буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2013 

року.
Дата та час відкриття Зборів: 25 квітня 2013 року об 11.00 год.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буди

нок 16А, у вестибюлі приміщення.
ПОРЯДОК  ДЕННИй:

1.Обрання Голови та секретаря, інших робочих органів Зборів, затвердження порядку 
денного та регламенту Зборів.

2. Затвердження звіту про фінансовий стан та результати діяльності Товариства за 2012 
рік, затвердження балансу та іншої фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

3. Звіт Директора Товариства про діяльність Товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження розподілу прибутків або способу покриття збитків Товариства за 

2012 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
6. Про основні напрямки роботи Товариства на 2013 рік.
7. Про затвердження фінансового плану Товариства на 2013 рік.
8. Про зміну організаційно правової форми Товариства із Закритого акціонерного това-

риства Фірма «Київінвст» на Приватне акціонерне товариство Фірма «Київінвест». 
8. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у без-

документарну форму існування (дематеріалізація):
- прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства;
- обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства;
- обрання зберігача, у якого буде відкрито рахунки у цінних паперах власникам акцій 

Товариства;
- визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Това-

риства;
- затвердження порядку вилучення сертифікатів простих іменних акцій Товариства, що 

дематеріалізуються, та знищення їх;
- визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематері-

алізацію випуску акцій Товариства;
- уповноваження довіреної особи (довірених осіб) Товариства на здійснення усіх (будь-

яких юридичних та фактичних дій) щодо переведення випуску іменних акцій з документар-
ної форми існування у без документарну форму існування.

9. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в 

новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.
11. Про переобрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
12. Про перетворення Закритого акціонерного товариства Фірма «Київінвест» у Товари-

ство з додатковою відповідальністю Фірма «Київінвест».
Для  реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а 

представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним за-
конодавством України. Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства 
за адресою: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, будинок 9, 1 поверх, офіс 25, (крім суботи та 
неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

Довідки за телефоном. (044) 2288708

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕТОН»

(39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9), 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце проведення: 26 квітня 2013 року о 1400 за адресою: 39600, Пол
тавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева, 8/18, офіс ТОВ «Кременчукнафтохімбуд
інвест», кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 
13-00 до 13-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним зако-
нодавством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 
24 годину 22 квітня 2013 року. 

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

чильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» 

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвер-
дження висновків Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 
2012 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру диві-
дендів за 2012 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
Основні показники 

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

Найменування показника Період
На початок 

звітного періоду
На кінець 
звітного 
періоду

Усього активів 856 689
Основні засоби 1565 1875
Запаси 392 144
Сумарна дебіторська заборгованість 462 546
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 -
Статутний капітал 749 749
Довгострокові зобов’язання 671 1079
Поточні зобов’язання 1757 2346
Чистий прибуток (збиток) -756 -939
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 28

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного Загальних 
зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39609, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Свіштовська, 9, ПрАТ «Бетон», кабінет бухгалтерії.

Відповідальна особа – Головний бухгалтер Посьмашна Н.В.
Телефон для довідок: (05366) 42161.

З повагою, Директор ПрАТ «Бетон»

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 

ВАТ «БУРГУНСЬКЕ»
Назва: Відкрите акціонерне товариство «Бургунське», ЄДРПОУ 31494316, адреса:  

Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Бургунка, вул.Жовтнева 13, т/ф 0554647278, E-mail: 
31494316@dfk.ks.ua, веб-сайт: burgunske.com.ua.

Рішенням зборів акціонерів 21.03.13 звiльнені особи, які перебували на посадах з 
05.07.07: голова правління Ревуцький Сергій Іванович, володіє 0,042% акцій; заст. голови 
правління Бойчук Руслан Анатолійович, володіє 0,0003% акцій; члени правління: Полон-
ський Анатолій Михайлович, володіє 0,0035% акцій, Анастюк Зоя Костянтинівна, володіє 
0,002% акцій, Титюк Микола Володимирович, володіє 0,0001% акцій; голова наглядової 
ради Розенко Сергій Олексійович, володіє 5,6% акцій; члени ради: Трофіменко Віктор Васи-
льович, володіє 0,005% акцій; Тищенко Валерій Васильович, володіє 0,0001% акцій; голова 
ревкомісії Безугла Ганна Михайлівна, володiє 0,013% акцій та всі члени ревкомісії (дані від-
сутні). Тим же рiшенням призначені: на термін до переобрання директор Юрковський Андрій 
Володимирович, акціями АТ не володіє, попередня посада: директор; терміном на 3 роки: 
голова наглядової ради Мотрюк Володимир Михайлович, акціями АТ не володіє, попередня 
посада: приватний підприємець; член ради Зюзь Михайло Дмитрович, акціями АТ не 
володiє, попередня посада: приватний підприємець; головою ревкомісії Нагребельний Ві-
ктор Володимирович, акціями АТ не володiє, попередня посада: приватний підприємець; 
член ревкомісії Чебукіна Олександра Григорівна, акціями АТ не володiє, попередня посада: 
приватний підприємець. Наказом директора АТ від 21.03.13 звільнена головбух Анастюк 
Зоя Костянтинівна (інформація зазначена вище) та призначена на невизначений термін го-
ловбухом Манжосіна Ольга Володимирівна, акціями АТ не володіє, попередня посада: ди-
ректор. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мають. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано. Директор Юрковський 
Андрій Володимирович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИй ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК»

Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство1.2. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 247424911.3. 
Місцезнаходження емітента: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,91.4. 
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 566-12-14, факс 566-63-781.5. 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 1.6. ez_energetic@meta.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 1.7. 

розкриття інформації: www.ez-energetic.com.ua
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосу-1.8. 

ючих акцій
2. Текст повідомлення

На підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Приватного 
акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик» (далі – Товариство) станом на 
20 березня 2013 р., отриманого від ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»  
21 березня 2013 р., відбулася зміна власників акцій - фізичних осіб, тобто право власності 
акціями Товариства в кількості 132739 штук, що становить 12,2453% статутного капіталу 
Товариства, перейшло від однієї фізичної особи до іншої.

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій, розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 
22.03.2013р. та на сторінці www.ez-energetic.com.ua в мережі Інтернет – 22.03.2013р.

3. Підпис
Генеральний директор Сацюк Михайло Миколайович підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством, 22.03.2013р.



67

№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАРОДНА 
ПРОМИСЛОВОІНВЕСТИЦІйНА КОМПАНІЯ» повідомляє про чергові 
загальні збори акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2013 р. об 11.00 в приміщенні офісу 
товариства (83001, м. Донецьк, вул.Університетська, 20, 3й поверх). 

Реєстрація акціонерів – з 10.15 до 10.45 години 25 квітня 2013 р.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24  го-

дину 19 квітня 2013 року. 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
5. Розгляд звітів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік 

органів Товариства: Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, Ревізора Товариства. 
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 79336,4   78076,5
Основні засоби 35715,5   32508,4
Довгострокові фінансові інвестиції 38519,3   37961,6
Запаси 18,6   22,8
Сумарна дебіторська заборгованість 444,3   291,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 755,0   3649,0
Нерозподілений прибуток -3968,0   -3220,9
Власний капітал 56952,6   57699,7
Статутний капітал 50000,0   50000,0
Довгострокові зобов’язання 13683,0   9941,0
Поточні зобов’язання 8700,8   10435,8
Чистий прибуток (збиток) -747,1   -2382,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   -   -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

  -   -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   23   23
Для участі у зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціоне-

ра паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера на загальних 
зборах 25.04.2013 року, оформлену згідно з чинним законодавством України.

До проведення загальних зборів акціонерів будь-яка цікава для Вас інформація, щодо 
викладених питань, буде надаватися за встановленим порядком в офісі Товариства в робочі 
дні з 10.00 до 16.00 год. Довідки за тел. (062) 348 81 86.

Голова Правління  Кленовий Сергій Володимирович

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО 

ОБЛАДНАННЯ» 
(надалі Товариство, код за ЄДРПОУ 02968651, місцезнаходження: вул. 

Львівська 3, с.  Зимна Вода, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81110)
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів То-

вариства на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше відсотків акцій 
Товариства, які відбудуться 27.04.2013 р. о 10:00 год. за адресою: Львівська 
область, Пустомитівський рн, с. Зимна Вода, вул. Львівська, 3 в каб. техніч
ного відділу будови збирання сидінь. Реєстрація акціонерів буде проводи-
тися з 9:00 до 9:55 години за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Обрання секретаря та голови позачергових загальних зборів.
3. Про зміну організаційно-правової форми та найменування ВАТ «Завод 

нестандартного обладнання».
4. Про внесення змін до Статуту ВАТ «Завод нестандартного обладнан-

ня» шляхом викладення в новій редакції.
5. Про уповноваження осіб на вчинення дій, пов'язаних зі зміною 

організаційно-правової форми ВАТ «Завод нестандартного обладнання».
6. Про підтвердження повноважень органів управління Товариства.
7. Про приведення у відповідність до вимог чинного законодавства вну-

трішніх документів Товариства.
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які 

представляють повноваження акціонерів, додатково мати довіреність, 
оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня, та в 
день проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть озна-
йомитись з документами необхідними для прийняття рішень з порядку 
денного, у робочий час та в робочі дні за місцезнаходженням Товариства 
(в каб. голови правління) за письмовим запитом. Особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Ко-
нюшенко Володимир Іванович. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 
23.04.2013р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІСКРА»

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА», код ЄДРПОУ 14314512, місцезнахо-
дження: 08154, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 
40-річчя Жовтня, будинок 36, надалі – Товариство, повідомляє про те, що «26» квіт
ня  2013 року о 13 год. 30 хв. за адресою: Україна, Київська обл., КиєвоСвятошинський 
район, м. Боярка, вул. 40річчя Жовтня, будинок 36 (кафе «Промінь») відбудуться за-
гальні збори Товариства.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Това-

риства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду.
7. Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за результатами 2012 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінан-
сового року.

8. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконав-

чого органу, звіту ревізійної комісії.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
11. Визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
12. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з ура-

хуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), від-
повідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік 

(тис. грн.)
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 632.3 518.0
Основні засоби 86.3 98.2
Довгострокові фінансові інвестиції 370.8 370.8
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 174.8 48.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.4 0.3
Нерозподілений прибуток -1338.6 -1272.4
Власний капітал 933.3 933.3
Статутний капітал 708.2 708.2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 327.4 148.9
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2832710 2832710
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

1 1

- Перелік акціонерів ВАТ «ІСКРА», які мають право на участь у загальних зборах То-
вариства, призначених на «26» квітня 2013 року, складається станом на 24 годину «22» 
квітня 2013 року.

- Дата складання переліку акціонерів ВАТ «ІСКРА» для здійснення персонального 
повідомлення про проведення «26» квітня 2013 року загальних зборів Товариства – 
«21» березня 2013 року.

- Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись реєстрацій-
ною комісією з 12-30 до 13-15 години за місцем проведення загальних зборів Товари-
ства: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район м. Боярка, вул. 40-річчя Жов-
тня, будинок 36 (кафе «Промінь»).

- Для реєстрації участі в загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати 
при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно 
вимог чинного законодавства України.

- Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 
зборів Товариства за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, 
вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36 (адміністративна будівля, перший поверх, приймальня 
директора) у робочі дні з 08-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

- Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – голова правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович, тел. 
044- 502-94-19; для ознайомлення з документами акціонер або його повноважний пред-
ставник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім’я Това-
риства за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40-річчя 
Жовтня, будинок 36 (адміністративна будівля, перший поверх, приймальня директора).

За інформацією звертатися за телефонами: (044)502-94-19, (044)501-20-22.
Голова правління ВАТ «ІСКРА»  Баранов К.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИх ЗАГАЛЬНИх ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «ОДЕСАГРОШЛЯхБУД»

Повне найменування та 
місцезнаходження Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"
67820, с.Прилиманське, вул.Оборонна,44-к Овідіополь-
ського району Одеської області

Дата, час та місце (із 
зазначенням номера кімнати, 
офісу або залу, куди мають 
прибути акціонери) 
проведення загальних зборів

30.04.2013 р. о 15 годині, кім.№10  в приміщенні 
адмінбудинку ПрАТ “Одесагрошляхбуд”

Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах

Час початку реєстрації акціонерів - 14:00.
Час закінчення реєстрації акціонерів - 14:45.

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

25.04.2013 р. 

Перелік питань, що 
виносяться на голосування 

Прийняття рішень з питань проведення річних загальних 1. 
зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загаль-
них зборів акціонерів, голови та членів лічильної комісії.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 2. 
Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Затвердження висновків та прийняття рішення за 3. 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 
підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за результатами 2012 року.

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.4. 
Розподіл прибутку, покриття  збитків Товариства, 5. 

прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з 
урахування вимог законодавства України.

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

З документами (матеріалами) до порядку денного, під час 
підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мо-
жуть, за окремим запитом, ознайомитись у робочі дні з 
09:00 до 17:00 (перерва: 12:00-13:00) за адресою: (с.При-
лиманське, вул.Оборонна,44-к Овідіопольського району 
Одеської області, кім.№3); посадова особа Товариства, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Голова Правління -Гнатовський Ю.О.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповід-
но до чинного законодавства), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу 
(відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність. 

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2012 Попередній 2011

Усього активів 6837 6770
Основні засоби 4947 5387
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 741 464
Сумарна дебіторська заборгованість 602 919
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1367 -1243
Власний резервний капітал (тис. грн.) 13 13
Статутний капітал (тис. грн.) 1638 1638
Довгострокові зобов'язання 2082 2290
Поточні зобов'язання 4472 4073
Чистий прибуток (збиток) -1367 -1243
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1638 1638
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом  періоду

- -

Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб) 26 30

Голова Правління ПрАТ «Одесагрошляхбуд»                  ю.О.Гнатовський

АТ «АРТЕМБАНК» 
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента про зміну складу посадових осіб 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «АРТЕМБАНК» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 26253023
1.4. Місцезнаходження емітента 04050 м.Київ вул. Артема, буд. 103
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 044-483-30-65 044-483-30-65
1.6. Електронна поштова адреса емітента osl@artembank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.artembank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

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

2. Текст повідомлення 
Ганзю Дмитра Олексійовича призначено Головою Правління. Рішення про призначення 

прийнято Спостережною Радою 19.03.2013 р. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі особової заяви. Після погодження його кандидатури національним банком буде введе-
ний до складу правління Банку. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: три 
роки. Протягом своєї діяльності перебував на посаді Заступника Голови Правління КБ «Стан-
дарт». Згоди на розкриття паспортних данних не надано.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. В.о. Голови Правління Петрухнова М.В.

20 березня 2013 р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЯСНОПІЛЬСЬКИй МОЛОЧНИй ЗАВОД»

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуються 17.05.2013 р. 
о 10:00 за місцезнаходженням Товариства: Одеська обл., Березівський рн., с. Ряснопіль, 
вул.  Фрунзе, 111, актовий зал

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Про затвердження річного звіту, річної бухгалтерської звітності (балансу), звіту про 

прибутки та збитки Товариства, а також висновку Ревізійної комісії Товариства за результа-
тами 2012 р.

5. Про розподіл прибутків та покриття збитків Товариства за результатами 2012 р., за-
твердження розміру річних дивідендів.

6. Про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення в товариство з 
обмеженою відповідальністю.

7. Про створення та обрання (призначення) комісії з припинення Товариства, визначення 
її повноважень.

8. Про затвердження порядку і умов здійснення перетворення (плану перетворення).
9. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за 

прийняття рішення про припинення Товариства.
10. Про визначення способу повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового 

викупу акцій.
11. Про встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.
12. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному 

капіталі правонаступника - товариства з обмеженою відповідальністю.
13. Про визначення способу повідомлення акціонерів про підсумки голосування на за-

гальних зборах.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 17.05.2013 р. з 9.30 до 9.45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 

13.05.2013 р.
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 

посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та 
доручення на передачу їм права участі у загальних зборах, оформлене згідно з законодав-
ством України.

З документами з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням 
Товариства: с. Ряснопіль, вул. Фрунзе, 111, приймальня Голови правління, з понеділка по 
п’ятницю (включно) з 9:00 до 17:00 (крім перерви на обід з 12:00 до 13:00), а в день прове-
дення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Осипова Ма-
рія Георгіївна (тел. 0679939355).

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

Звітний
2012

Попередній
2011

Усього активів 112,3 221,3
Основні засоби 52,2 58,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0,6 102,9
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 125,0 125,0
Статутний капітал 125,0 125,0
Довгострокові зобов’язання 1183,5 1183,5
Поточні зобов’язання 107,3 97,1
Чистий прибуток (збиток) -1303,5 -1184,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12500 12500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Голова правління  Дургарян А. М.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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№57, 25 березня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «ВОЛИНСЬКИй ШОВКОВИй КОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 31965022, місцезнаходження: 43023, м.Луцьк, вул.Карбишева, 2)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Зборів) приват-

ного акціонерного товариства «Волинський шовковий комбінат», які відбудуться 
«26» квітня 2013 року об 15.00 год., за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, офіс 307.

Порядок денний:
1. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності товари-

ства за 2012 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2013 р.
2. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 р.
3. Звіт Ревізора за 2012 р.
4. Звіт голови правління.
5. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2012 р. та затвер-

дження нормативів розподілу прибутку на 2013 р.
6. Про відкликання /обрання членів Наглядової ради.
7. Про відкликання /обрання членів Ревізійної комісії або Ревізора товариства.
8. Про відчуження корпоративних прав (акцій), які належать товариству.
9. Надання дозволу на укладення правочинів.

Дата та час початку та закінчення реєстрації акціонерів Зборів:«26» квітня 2013 року 
з 14.00 до 15.00 години

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів:м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, 
офіс 307.

Дата та час відкриття Зборів:«26» квітня 2013 року об 15.00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

22.04.2013 року.
Акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з роз-

глядом порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, за адресою: м. Луцьк, 
вул. Карбишева, 2, оф. 307. Телефон для довідок: (0332) 78-89-00). Відповідальна осо-
ба — головний бухгалтер — Кисельова Анна Юріївна.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансовогосподарської діяльності підприємства за 20112012 роки (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітній попередній

Усього активів 126023,6 126 017,6
Основні засоби 43153,6 43341,0
Довгострокові фінансові інвестиції 19372,8 19372,8
Запаси 1004,0 956,5
Сумарна дебіторська заборгованість 43916,1 43769,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,7 11,2
Нерозподілений прибуток (збиток) -137874,5 -137754,2
Власний капітал -71277,7 -71157,4
Статутний капітал 38237,5 38237,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 165911,1 165784,8
Чистий прибуток (збиток) -120,1 -8912,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 38237514 38237514
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 3 3

( код ЄДРПОУ 32857157 місцезнаходження: 43023, м. Луцьк вул. Карбишева, 2)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Зборів) які від-

будуться 25 квітня 2013 року об 11.00 год., за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2.

Порядок денний:
1. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності товари-

ства за 2012 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2013 р.
2. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 р.
3. Звіт Ревізора за 2012 р.
4. Звіт Генерального директора.
5. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2012 р. та затвер-

дження нормативів розподілу прибутку на 2013 р.
6. Про відкликання /обрання членів Наглядової ради.
7. Про відкликання /обрання членів Ревізійної комісії або Ревізора товариства.
8. Про відчуження корпоративних прав (акцій), які належать товариству.

Дата та час реєстрації учасників Зборів:25 квітня_2013 року з 10.00 до 11.00 го-
дини

Дата та час відкриття Зборів:25 квітня 2013 року об 11.00 годині
Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів:м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, 

офіс 315. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

19.04.2013 року.
Акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з роз-

глядом порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, за адресою: м. Луцьк, 
вул. Карбишева, 2, оф. 321. Телефон для довідок: (0332) 788900). Відповідальна осо-
ба — в.о. генерального директора — Кропива Олександр Ананійович.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансовогосподарської діяльності підприємства за 20112012 р.р.(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітній попередній

Усього активів 71 694,1 71 730,3
Основні засоби 0,5 2,8
Довгострокові фінансові інвестиції 70 679,0 70 679,0
Запаси 2,4 2,4
Сумарна дебіторська заборгованість 396,8 431,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,9 2,9
Нерозподілений прибуток (збиток) - 1 020,1 - 867,6
Власний капітал 69 571,8 69 724,3
Статутний капітал 70 591,9 70 591,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2 122,3 2006,0
Чистий прибуток (збиток) -152,5 - 273,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 1 3

ПрАТ «КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУхІВСЬКЕ»
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00857284, 

місцезнаходження: Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26,
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2013 

року о 1200 годині за адресою: Київська обл., м. Обухів, мн Петровський, буд. 22, Будинок 
культури.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10.00 год. по 11 год. 45 хв. за місцем прове-
дення зборів.

Для участі в зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, за яким можна іден-
тифікувати особу акціонера (паспорт), у разі участі представника акціонера — також доку-
мент, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів 
товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
24 год. 22 квітня 2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання робочої президії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, лічильної 

комісії, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2012 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 

протягом не більше одного року, в тому числі кредитних договорів, про надання фінансових 
та майнових порук, договорів застави.

7. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням значних пра-
вочинів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення по 
питаннях, що виносяться на голосування, за адресою: м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26, 
приймальна, з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 12.00 год. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Коломієць Ніна Борисів-
на. Тел. (04572) 69-380.

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

Звітний 2012 р. Попередній 2011 р.
Усього активів 114295 75529
Основні засоби 59531 64484
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 14617 10061
Сумарна дебіторська заборгованість 72316 24583
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 28
Нерозподілений прибуток 37319 16607
Власний капітал 70276 49561
Статутний капітал 30365 30365
Довгострокові зобов'язання 8475 8475
Поточні зобов'язання 35544 17940
Чистий прибуток (збиток) 20813 15084
Середньорічна кількість акцій (шт.) 121461200 121461200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 212 217

Наглядова рада
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 1. ЗАТ АВТОКОЛОНА-2250 33
 2. ЗАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 16357 33
 3. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11845 43
 4. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365 31
 5. ПАТ АГРОНИВА 25
 6. ПрАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 40
 7. ПрАТ АГРОПРОМТЕХНІКА 17
 8. ЗАТ АГРОФІРМА "ШТОРМОВЕ" 53
 9. ПАТ АЛЬБАТРОС 64
 10. ПрАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15112 14
 11. ПрАТ АО ТЕХНІКА 46
 12. ПрАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 37
 13. АТ АРТЕМ-БАНК 63
 14. АТ АРТЕМ-БАНК 68
 15. ПрАТ БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО 54
 16. ПАТ БАНК "ТРАСТ" 17
 17. ПАТ БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ 59
 18. ПАТ БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ ЗАВОД "ДОРІНДУСТРІЯ" 10
 19. ПАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ОБЛАДНАННЯ
35

 20. ПрАТ БЕТОН 66
 21. ПрАТ БІОФАРМА 15
 22. ПАТ БОРТНИЦЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 11
 23. ПрАТ БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ 17
 24. ПАТ БУДДЕТАЛЬ 21
 25. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 25
 26. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 20 42

 27. ВАТ БУРГУНСЬКЕ 66
 28. ВД ПІФ "АРГЕНТУМ" ТОВ "ДРАГОН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 65

 29. ПрАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 16543

35

 30. ВАТ ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКЕ АТП 15947 58

 31. ПАТ ВЕРК 45
 32. ПрАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛЕСЯ" 63
 33. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 57
 34. ПрАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДМАШ 56
 35. ПАТ ВОЗКО 31
 36. ПрАТ ВОЛИНСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 69
 37. ПрАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 23
 38. ПрАТ ГАЗТРАНЗИТ 44
 39. ПАТ ГОРЛІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 29
 40. ПАТ ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ" 24
 41. ПрАТ ГОТЕЛЬ УКРАЇНА 17
 42. ПрАТ ГРАНІТ 12
 43. ПАТ ДIПРОЗАВОДТРАНС 33
 44. ПАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 28
 45. ПрАТ ДЖЕРЕЛА МІЖГІР’Я 42
 46. ПАТ ДІАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК 49
 47. ПАТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 36
 48. ПрАТ ДНІПРО 19
 49. ПАТ ДНІПРОГАЗ 49
 50. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 31
 51. ВАТ ДНІПРОСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 27
 52. ПАТ ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ – ПШК 28
 53. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ВЕСТА 63
 54. ПрАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК" 66
 55. ПАТ ЕНЕРГОБАНК 48
 56. ВАТ ЗАВОД "ЮЖРЕММАШ" 29
 57. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 6 40
 58. ВАТ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 67
 59. ТОВ ЗАВОД РЕМТОЧМЕХАНІКА 15
 60. ПрАТ ЗАПОРІЗЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 40
 61. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КОМБІНАТ БУДМАТЕРІАЛІВ 39
 62. ПрАТ ЗАСІЛЬСЬКЕ ХПП 46

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НЕРУхОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м. Київ, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, буд.45) повідомляє про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2013 року.
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 година 00 хвилин.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митропо

лита Василя Липківського (Урицького), буд.45, оф.201.
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Збо-

рах: 14 година 15 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акці-
онерів) для участі в Зборах: 14 година 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають 
право на участь у Загальних зборах, визначається станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 19 квітня  
2013 року).

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

1. Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціо-
нерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2012 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за під-

сумками роботи в 2012 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової 

ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-

актів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на збо-
рах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради.

10. Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення Статуту у новій редакції. 
Затвердження нової редакції Статуту.

11. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
13. Підтвердження повноважень посадових осіб.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прий-

матися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товари-
ства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний 
буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня прове-
дення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товари-
ства».

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представни-
кам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт. Кожен акціо-
нер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, 
Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського (Урицького), буд.45, оф.201 
кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення Загальних збо-
рів – також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – Генеральний директор Товариства.

Телефон для довідок: (044) 5854197.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності за 2012 рік 
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 127757 136934
Основні засоби 81 116
Довгострокові фінансові інвестиції 764 2400
Запаси 59 67
Сумарна дебіторська заборгованість 39375 46358
Грошові кошти та їх еквіваленти 506 349
Нерозподілений прибуток -37876 -33657
Власний капітал -8090 -3871
Статутний капітал 25759 25759
Довгострокові зобов’язання 90177 90545
Поточні зобов’язання 45669 50259
Чистий прибуток (збиток) -4219 -14070
Середньорічна кількість акцій (шт.) 103037100 103037100
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 65 72

Генеральний директор     Князєв І.Є.
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 63. ПрАТ ЗЕВС КЕРАМІКА 65
 64. ПАТ ЗМІЇВМЕТАЛОСЕРВІС 17
 65. ПАТ ЗНВКІФ "БОГДАН-КАПІТАЛ" 54
 66. ПАТ ЗНВКІФ "БРІЗ" 54
 67. ПАТ ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" 14
 68. ПАТ ЗНКІФ "РАТИБОР" 20
 69. ПрАТ ЗОЛОТИЙ КОЛОС 29
 70. ІД ПІФ "АУРУМ" ТОВ "ДРАГОН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 65
 71. ІД ПІФ "ПЛАТИНУМ" ТОВ "ДРАГОН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 65
 72. ПрАТ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 10
 73. ВАТ ІНСТИТУТ "ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ" 27
 74. ПрАТ ІНТЕРКЕРАМА 18
 75. ПрАТ ІСА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТС 13
 76. ВАТ ІСКРА 67
 77. ПрАТ І-ТЕК 52
 78. КАПУСТІНА НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА 28
 79. ПАТ КАРАВАЙ 22
 80. ПрАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 26
 81. ВАТ КАХОВСЬКЕ АТП-16506 48
 82. ПрАТ КВІТИ КРЕМЕНЧУКА 26
 83. ПрАТ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 69
 84. АТЗТ КИЇВСЬКИЙ ГОМЕОПАТИЧНИЙ ЦЕНТР

IМ. ДАМIАНА ПОПОВА
30

 85. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МАШТЕХКОМПЛЕКС

47

 86. ПрАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 64
 87. ПрАТ КОМУНКОМПЛЕКТ 36
 88. ПрАТ КОРПОРАЦІЯ УКРЖИЛБУД 47
 89. ПрАТ КОСМЕД 46
 90. ПрАТ КРАЯНСЕРВІС 36
 91. ПрАТ КРИМСЬКА ФРУКТОВА КОМПАНІЯ 14
 92. ПАТ КРИМХЛІБ 22
 93. ПАТ КСЖ УНІВЕРСАЛЬНА 61
 94. ПАТ ЛЕОКОН 13
 95. ВАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 31
 96. ПрАТ ЛОКОН 24
 97. ПАТ ЛУЦЕНКО 8
 98. ПАТ ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ 55
 99. ПАТ ЛЬВІВМЕТАЛ 64
 100. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630 63
 101. ПрАТ МАГАЗИН № 70 36
 102. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 30
 103. ПрАТ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОБРОБУТ" 59
 104. ПрАТ МЕДТЕХНІКА-СЕРВІС 34
 105. ПрАТ МЕЛАВТОТРАНС 39
 106. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 37
 107. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 28
 108. ПрАТ МИКОЛАЇВМОЛПРОМ 5
 109. ПрАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 44
 110. ПрАТ МОНОМАХ 50
 111. ПрАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ -3 62
 112. ПрАТ МТС УКРАЇНА 10
 113. ПрАТ НАРОДНА ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 67
 114. ЗАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЕЛЕКОМС" 38
 115. ПрАТ НАШЕ РАДІО 6
 116. ПАТ НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ 70
 117. ПрАТ НЕСТ-ХАННЕР 53
 118. ПрАТ НОЛЬГА 35
 119. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 69
 120. ПрАТ ОДЕСАГРОШЛЯХБУД 68
 121. ПрАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 58
 122. ПрАТ ОЛСТАС 47
 123. ПрАТ ОПТІКОМЕДСЕРВІС 35
 124. ПрАТ ПАНСІОНАТ "ПРИБЕРЕЖНИЙ" 7
 125. ПрАТ ПЕЕМ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 18
 126. ПАТ ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ 

ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ
10

 127. ПрАТ ПІВДЕНСІЛЬСПЕЦМОНТАЖ-568 30
 128. ПрАТ ПЛАСТМАШ 43
 129. ПАТ ПЛЕМЗАВОД ВАСИЛІВКА 8
 130. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ" 25
 131. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" 24

 132. ПАТ ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 
"ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІС"

34

 133. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 51
 134. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 28
 135. ПАТ ПОТЕНЦІАЛ 60
 136. ПрАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 12
 137. ПрАТ ПРОМЗАПАЛ 41
 138. ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК 52
 139. ПАТ ПРОФІНАНС 16
 140. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 9
 141. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 44
 142. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ 7
 143. ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ 62
 144. ВАТ РЯСНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 68
 145. ПрАТ СIЛЬГОСПТЕХНIКА М.КОРЮКIВКА 38
 146. ПрАТ СЕМЕНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 43
 147. ПрАТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНА ФАБРИКА 50
 148. ПАТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
21

 149. ПАТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 22
 150. ПрАТ СК "КАШТАН" 15
 151. ПАТ СНІЖНЯНСЬКХІММАШ 8
 152. ПАТ СОНЯЧНА ДОЛИНА 11
 153. ЗАТ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 2003 39
 154. ПрАТ СПЕЦСПЛАВ 18
 155. ПрАТ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН 13
 156. ПрАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАЗАХСТАНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
29

 157. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АХА СТРАХУВАННЯ" 45
 158. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГУТА-УКРАЇНА" 42
 159. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" 49
 160. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ" 12
 161. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" 61
 162. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" 5
 163. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТАР-ПОЛІС" 6
 164. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА

 ГРУПА "ЖИТТЯ"
11

 165. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА ЖИТТЯ" 60
 166. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА" 60
 167. ПрАТ СТРІЛЕЦЬ АТ 26
 168. ПАТ СУМИВТОРМЕТ 45
 169. ПАТ СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 57
 170. ПАТ СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 60
 171. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ 23
 172. ПрАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 23
 173. ВАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА "МЕДТЕХНІКА" 32
 174. ПрАТ ТОВАРИСТВО ВЕЛТА 51
 175. ПрАТ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФОРТ 53
 176. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАКУЛА" 38
 177. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "ЦУМ" 7
 178. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ ЄНАКІЄВЕ 24
 179. ПрАТ УКРАГРО 41
 180. АТЗТ УКРАГРОХІМПРОМХОЛДІНГ 51
 181. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ 16
 182. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 16
 183. ПАТ УКРГАЗБУД 48
 184. ПрАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 59
 185. ПАТ УКРГАЗПРОЕКТ 41
 186. ПрАТ УКРПРИБОРСЕРВIС 50
 187. ПАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 57
 188. ПАТ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" 23
 189. ПрАТ ФІНПОРТ ТЕКНЛОДЖІС ІНК 10
 190. ЗАТ ФІРМА "КИЇВІНВЕСТ" 66
 191. ПрАТ ФЛАС 34
 192. ПрАТ ФФ "ВІОЛА" 37
 193. ПрАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 35
 194. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ 34
 195. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ" 19
 196. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ" 20
 197. ПАТ ХЕРСОН-АВТО 33
 198. ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 39
 199. ПрАТ ХІМЕКСІ 6
 200. ПрАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 19
 201. ПрАТ ЦОМП 61
 202. ПрАТ ЮК "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ" 20
 203. ПрАТ ЯВОРІВСЬКЕ АТП-14632 32

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 № 0125357
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
22.03.2013 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 100,43 грн 
На рік — 1205,16 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"


